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1 

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ 

ಪ್ರಕಾಶಕರ ನುಡಿ 

ಶ್ರೀ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪಂಡಿತರಾಜ ಶ್ರೀ ಜಾಲೀಹಾಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ 

ಗ್ವಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಾದ ಈ ಶತಮಾನದ ಮಹಾ ಶಕಫರುಷರು. 

೧೯೧೫ ರಿಂದ ೧೯೮೦ ರವರೆಗಿನ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಧನ ಬೋಧನಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದ 

ಕಾವ್ಯವೇ ಈ "ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್' ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ೧೮ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಮ್ಮ 
ಮಹನೀಯ ಮಾತಾಮಹರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀ ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯ ಬಾಳಗಾರು. ಸಂಸ್ಕತ 

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇವರು ಮುದ್ರಿಸಲು 

ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಪರಮಹರ್ಷದಿಂದ ಶುಭಾಶೀರ್ವಚನವನ್ನು 

ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡಿತವರ್ಯ ಜಾಲೀಹಾಳ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು 

ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನೇ ನೀಡುವ ಕನ್ನಡ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಜಾಲೀಹಾಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀ ಫೂಜ್ಯ ಬಾಳಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಂಸನದೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ 

ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಂತಾನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೃತಿಗೆ 

"7010016 ಬರೆದಿರುವ ಬಿ. ರಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ 
ಶ್ರೀ ಹುನುಗುಂದ ಸೇತೂರಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 

ಈ ಕಾವ್ಕದ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಯವನ್ನು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, 

ಭಾರತೀಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು 

ಪೂಜಿಸಿದ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ 13. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ (100006, 5:079718 (0/1) ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 

ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ 

ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ 

ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ "ಶಂಕರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 

ಪರಮಹಂಸಾಶ್ರಮಿಗಳಂತೆ ಸಾಧಕರಾದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ 

ಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಕವೆಂಬುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು, ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾವ್ಕದ 

ಆಸ್ವಾದನೆಯಿಂದ ಸಹೃದಯರು ಆನಂದಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾಶನವು ಸಾರ್ಥಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಅಂಶರ್ಯಾಮಿಯಾದಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾಶನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. 

- ಪ್ರಕಾಶಕರು 
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7೫7೫77ಗ17ಗೌಆಗಾತಾ ಕತಗೌ್: । 
7೫7 ೫೫ ೪ಗೌಸಗಿ ಕಗ್ಗ 7೪೫೪೯ 
೫77 ಶ್ರಾಕ್ಟಾರ್ಗಾ 7 ತಾಗಾಗ್ಗತಗ್ಗೌ: । 

ಸಗ ಕಕಣಿಸಾಗಗೌಕಾಗಗೆಗೌರಾಗಣಗೌಕ: । ಸಡಾ ಇ ಕತಶ್ತಹಾಗ 

ಕ ಕಸಾ ಶೌಷಗ್ಗಾಷರಾಗ: ಇಗ ಇಗ 7೫7% ಕರಗ | ಇತ ಇ 

ತಸರಇಾತ: ತಾತೆಸತ೫3೩ಗೌಸಷಾಗಗಾಕ್ರಾಸಗೌರ್ಗರ್ಗಗಗಿತ್ತತ ತೆಣ್ಟಾಗಗಿಡ 

7ಶ್ತತ ೫7 ಸರಾ 8೫೫70 । ಕಾರರಾರಗೆಳಕ ಇಕಾರ್ನಾಗಸಗರ್ಗಾಸಾಗೌಡ್ 

ಇತ: ಇಾಸಗಗೆತಗೌಗ೪ ಕ: ಕಥಕ | ಇಇ ಇ *ಕಶ್ತಾಗೌಸ್ಟೆಗಗ್ 

ಇಚೆಕಾಗತಳಿ ಇತ । ಈಸ ಗಾತ ಗಾಗ: ಕರ್ಗಗಗಗ್ಗ: ತಣಗೆಗೆಳ್ತಾಷ 
ಕಕ ಸಸಗ್ರಗಗಗೌಸರ್ಕಾಗತ್ತಗ ತಗಾಸಗಗಿಗಗಳಿಗಿ' ಸಹಗ್ನ ಔತಕಳ್ಗಾ 

777777 | ಕಸೆಸೆೌಸಾಕಾಕ್ರತೌಕಾಗ8೫7೫೫ಗ: ಸಇಗ್ಪರ್ಫಗ್ಷಫಗೌಇಷ್ವಾಗಗ71 
ಇರಾಸಗೌತಗಸತಾಗಗ್ಗಗೆ ಡರ್ಗ್ಮಗೆ ಇಗಿಗಗೌಗಾಗೌಸಗ್ ಇಗಿತ್ತಾ೪1 3೪೦೮ 

ತೇಷಾಾಗಳೌಿಗಾಗಗಗ್ಗಗ್ಪೆ 7೫7೫೫೫ । ೫1% ತಿರಾತರ್ಸಾ: ಇತಸಗೃತಗ್ಗ 



ತ7ಗೆಸ್ಟತಗರ: ಇ೫೫ಾಾತಾಗಗಾತಾಾಸತಗಗಿಸಾತಗ್ಗಗ್ಟಕಗಾಗಗಗಿಸರಾ77 

ತಗಳ ೫ ॥ 

ಕಾಕ ೧೫೫೫೫೭7 ೪ಗೌಗಿತ ೫77೫೫: ಇ೫ಗಿಗಿತ 7477: ಕ್ರಕ್ಷಾಗಿತ 
ಲೆಸಗ: ಕಕ್ಕಿ ಇಗಿತಗಗಾ: ಕರತ ಕರಗ ಇತ್ ಇ ಇಸಾಣೆಕ: 
ಕೌಸಾ ಪ್ರಾಪ್ಟಾಸ:ಕ್ತತಗಗಇತಾತೆೇ3ಗೌಗ: ಕೆ: ಹೆಸಗಾಗಾ೫7 
ಇಶಸಗ್ಗಕಾಸಕ್ಷಕಾಗೆ: ಇಸಾಗೆ: ೫೫ಗಗ ಇಗ ಇಗ ೫೫ ಇಗೆ ಇ 

ಸಸ1॥ 

ಇಗಗೆೇ! ಇಗೆಗ್ ಇ ಇತರಾ ೪% ೧8ರ ಇಗ ಇಗ: ಇಗ೫ ॥ 

3೫ ಇ ೫೫ ಇಗ! ತಾಗಣತ್ನ । ಗಳಿಗೆ ೫೫೫೯೫೯೫೯೫ಓ(। ಕಳಿತ ಇ 
7೪77೫೪೧೪೫೧ 7೯೪೫೬ ತಗೆಳ್ಳಕೆಗಗೌಳಾಗಗಗಿತೆಗತಗಾಗಗ್ತಕಾಾಗಿತ- 
ಕಸಸತಗಗ್ಸೆಗಗತೆಕೇ77೫7೫೫]]ಇಡ೫75 ಇ 377ಸೇಸಗ್ಗಿಗಗ್ರಾ್ 

ಇಸಗಸ್ಗಸಗತ್ರಳತಾಗ್ನ 87 77778೫7ಗೌರ್ವಾಇಇತಸರ್ಗಗ ೫5೫೫೬7೫37೫7 
'ೌಸಗ್ಗ್ಗ ಈತ ಇರ್ಗಈಾ7ಗಿಗಾಸಗಿ: | ಇಸಾ ಇರಾಗಸಗರ್ಗ 
ಎ ಬಜ ಎ ಘಾತ ಇತ(1713ತತ್ಸ್ 
೪77೫೫೫7 77೧1 | 

೫: ತಕ್ತ ತಾಗಿಗಗ ಹೌಸಾಗ? 1747271 107: । ತಗ 
7೫೫೮೫೪ ತ್ರಣಾಗೆಸಇ೫ತ: । ೫7೫೫72 ಸರ್ಜಾಗಗೌರ್ಗ: । ಕೌ 
ತ1777ರಹ ಇಶ್ತ 7೫: ಇ7ಠಷಾತಾಗಸಗಗಿಗಾಗ: 77ಗಾಇತಾಗಿರ್ಗ7 | ತರ್ಗರ್ಗಗಗಿಷ್ಟಾ 
7ಇಸಾಗ ತಾಸಕರಾಗಳಗಿಗ್ಗ ಭಾಗಗಿಂಗಿ! ತಗ್ಗಿ ತಗಗತ್ತಾಸಸಾಗ್ಗಾರೆತ 
*ಗಸೇಗೌತಗ್ಪಾಸಡ7 ಇತಗಾತಾತಾಸ್ಪಸರಾಗಶ್ಟಗ7ತಗಇ್ಪಸ್ಗಗಿಕ್ 
ತಾಗ ಕ್ರಗಡ ತಗ್ಗಗಣ773 ತಾತಾ ಸತ 7ತಕ ಸರಾಗ 



೫717೧77: ತಿಕ್ಕ ಇಇತಾಗ್ಗಗಗಗ: ಸಹರಾ ಫೌ ತ೫7೫[ ತಗಾಗತ್ತಷ 
ಗೌಸೌಗ್ರಗತಾಸಾಕಾಾಗಗಗಾಗತಾತಾಣಾಗೇಕೆಸಿಇತತರ್ಗಗೌಸಾ್ಗಾಕ್ಟಸ್ಗಿತ 
ಇ ಹಸಗಗ ಇತ್ 3 ಇಗೆ 7೫7೯೫೯೫೯೫೯೫ ಇಗ ಕಿ 
ಇಗರಾಸಗೌಗ್ಗ ಶೇತ ಕಗಗ: । 

೪7: ತ್ತ ಇರಾಗಾಗಗ್ಗಗ ತಗಗ್ಕೆಗಿಗಾಕಾ: ಇಡಾಗಾಗ್: । ಇ: ಇಸ್ಟ: 
ಇನ] ತತತಗೌತ ತಾರ್ಪಶಗಿಗಗ ಇತತ ಸತತ | ಇಣೆತರಾಜೆಗ ಸತತ: 

ಆಗಾ ಇ ಭಾಗತ: ಇ೫ಗ1 ೫೫೫೫: | 

ಕಟು ಟು ಭು ಟುಟ 

ಇತಸಗೌತಲ್ಗ ಗ ಸಗಾಾಗಿತರಿ ತಾತ ೫ ಭಷ ಜಾ ಪ ಖಕ: 
ತಿಣೆ: ಸರತ ತರಾರರ್ಗಗಿಷ್ಗ ಗತಾ ತಾಗಿ1 ಗಾಗಾ: 

೯೫ ೫೫೫೫೫ 

೪ - ಕಗೇೌಸಢಷಾ - ಇ೪ಗ್ ಕಗ್ಗ: 

37೫ - 7ಇ7] ತಾರೆಪತರ್ಗಾಗಾಗ್: 



1೫ 7೫/೧೫೫೫ ॥ 

ಬ! 

ಇಷ್ಟಕಾಪ್ರಾಕಾಗಿತಾಸಸಾಸಸರ್ಮಾಗಾರಕಾಸೆಕ್ಯಾಸ್ವಾ?ಿ ॥ 
ತಡ ತ್ರಗಾರಾಗ್ಗಾಫೌಡಗಾಗಿ ೧೫ ಇತಗೌಡ ಇಗೌಸ ಸಾಸ ಇಗಿಕ್ನಾ | ಇ॥| 

ಕಿತಗಿಸ 33 ಗಸರಾಸಸರಾಗತಾರಾಗಾಫ್ಸ್ಗೌಸಗತ್ತತೆ ಇಗಿತ್ನಾ || 
7೫ಾತ ಗೌ೫ಗಾ7ಗ ಸ ಗೌಸ ಈ ಗಸಕಾಗ್ನಾ ॥ಇ|| 

ಗಗ ಇಗೌಗಾಗಿತ್ ಇಗತ ಸತತ ಇಡಿಗಾರ್ತಾರಾಸಾಕಾಡಿ ॥| 
ಇರಾಗಗಿಸೆಕ್ತಾಗೊೋಾತತರ್ಗ8 ಇಗಿತ್ರ ಗರಗ! ಗಿಗಿಸಸ್ನ | || 

ಸಾಫ್ 7ಗೌಶ್ವಗೌತ್ ಸಗ 271೫ ಇತಗಳ್ತಾ? ಇತ ಕೌಸಾ || 
ತಾಗಳೆಸಗೇಇಗಿಗತೆಗಳ ೫ೇಗೌಾಗ್ಗೌಕ್ರಕ: ಇಗ ಇಳಿ | ೪ ॥ 

೧೪ 77777೫77 ಸ್ತತ! ಕೌಸಿ ಗಾರರ | | 
77೫೫ರ ಇತ7೫೫ ಇಗೆಸಇಗ್ವರಗಗಳಾಗೆಕಾಿ | ಒ ॥ 

ಇಾತರಾಾರರ್ಸಾಗಳರಾಕಾ೫ ಇಗಗಗಗಳ್ಗಗ್ಗ ಇಕಗಗ ॥ 
ಇಗ್ಗಿಸಗೆಗೌತ್ತತಾಗರ್ರಗಪಾಸಾಗಿ ಸಾಗರಿಕಾ | ಇ ॥ 

ಕಾ7ಗರರಾಗಳೆೇಗಗಾಗಸೇಗೌಇರ್ಪರ್ಸಾಗಗಾ್ಿ 

*ೆತಗತಾಕ್ಸಾಕೆೋಗಗಾಳಿಗಸಗಾಕಾರ್ಮಾಷಸಾರ್ಗಗಿ ॥ ಆ ॥ 

ಇಡಾ ಇಾತಗಿ ಇಗಿತಗರ್ಗಗ್ಕೆಗ ಇತ ಇಡಿಸಿ ಇಇ ಇಗ್ರ್ಫ್ಪ: ॥ 
ಇಕಗಗಾತ್ರಗಿಗಾಗೆಕೇಗೌತ್್ ಇತ್ನ ೫ಗಗೆಕತೆೇಗಾಸಾಗಣಗಣ್ನ ॥ 6 ॥ 

ಇಸ ಇಗ ಸ್ವತ ಇ ಶಕ ಸ್ರೌಸ್ಟಾಸಗಿಸರೊಾ 7೪೧೧ ಕಾಗ್ಯ:| 

ಇಗಳೌಕೆಕೆ ಗರಿ: ತರತತಸ: ಇಳ! ತಿಕ ಕಗಗ್ರಕ್ನಗಗೌಗ್ಗಕೆ 14 ॥ 

777೫೫೫1 37% ಸ್ವಳಾಸಣಾಗಣಳ್ಳ ತಗ ಇರಗನಿಕ ॥ 
ಟೆ ಸತಕ್ಕಸೆಕಾ: ಇಸ್ ಇತ ಇತ್ತಾಸಗಾಗ ಸಿಗ ೪ಗ್ಗ್ನ ॥॥0॥ 

ಇಗ-ಕಾಣೆಸಾ ಸಷ ಇಗ ಇಗ್ಗ್ಕ ಸಗ: ಕಡಾಾ್ಸ: 
ರಾಸಗ್ಗಾಗಗಗ್ಗ ಷಾರ್ಪಗ ೫%ೇ೯೫ೆ; 

20-11-1996 





1! 

1೨೫!!! 

1 ಸಸಇಇ೫ ಔತಾ ॥ 

11 ತ್ತಿ ೌಷ್! ಸಸಗರಾಗಗೆ ಇತ್ತ 7; ॥ 

ಇ ಸ್ರತ? ಸತ್ತ ಸಾತ: 

೧7: ಕಾಗೆ ಕಾಣಿ: ಇಸ್ಪ್ತಾಸೆ: ಷೌ: 1೪೩॥ 

ತಿಗೆ ಕಾಗ ಇತ: ಕಾ ಇತ್ತ ಹರಾಕಿತಾಗೌತ/ - 
ಇಸಾಕ್ ಕಾಣ್ ಹಗ್ಗ ತೌ: ಇೌಕಾಗೌಕ: ॥| 

ಇಳ್ತ: ೫ ಇತತ ಕಾಸರಾರಗೌತ: ॥ ೩ | 

ಗಾಜಾಭಗಕಳಿಸ್ಟಾರಾನಾಣಾಸಾ' || 
ತಗಿಪ್ತ್ ಇತ ಸಹಗ: ಗಗ್ತತ 

ತಿರರ್ಷಗತಗೌತ: ಇತ್ರಗಿಕ ಸಸ್ತಷೆರಾಳಿ: ॥ 3 ॥ 

ಇಇಇಗಾತೆಗೆ ಸರ್ವಗತ! ಇ ೧೧೫ - 
ಷಾ: ಸಳ 77೪01 ಇಳೆ ಇಗ] 7 ॥| 
ಸೌಸಕ್ರರರಾರಗಗ್ವಾಕ - 
ಇಲಿಾಸಗೆಗಗಾಗಾರರ್ಗಾಸರ್ಗಾಗಗಿಸಾಗ್ನ ॥ ೬ || 

ಗತ ೩.॥| 



(11 

ಸಸಾಗ್ಸೆಸಾಸ್ಟಾಕಾಗಿಸಾಸ್ಗಾಸ್ಟಾ - 
ಶ್ತ ಕಣಾ ಇಗಸ್ರಗಿಗಗಾಗಾರಾ ॥ 
ಸಸತಗರಾಪ್ರಕಾಗಿಘ್ಗಾತಗಗಕಾ್ೆ 
ಗಿರಾ ಕ್ಟ ಗೌರಿ * ಇಡಿಸಿ | ಆ ॥ 

ಗೌಡ ಗಾತ ತಪಾಕಾಗಿತ ಇ ಇಗ 
ಇ ತಕಗತತಗತ್ ೫ ೫ೌ ತತತಾರಾಸಸಗಗ್ನ ॥ 

ಇಕೆ ಇಡ. ಇ ಇಇಗಾಸ್ 
ಗ ಸಕ ಸತ ಗಾರಾಗಿಗಳೆ ಗಾತ್ತಾಗಸ್ನ | 6 ॥ 

ಸಗಸ್ರಗೌಗಗಗಗಾಸರ್ಡ್ಗಾಕಕೆ 
ಸಗಳ ಇಗಗಳಗಾತ ಇಕಾಗಸೆೇಸಕಾಗ್ನ ॥ 
ತ 33ಗಗಿಇಾತಾಗ್ಾಗ ಕಾ 
ಇಗಿಸ7ಗೌ77 ಕಕಾಕ್ಷತ ಇಕ್ತಕಹಕ್ನ | ಇ ॥ 

ಇಸ ಸಗಳ ಪರ್ತಾಗಗಗೆಗಗೌ ಸ್ 
೪ ಸತ್ತಗಗಳಾ್ಕಗ ಗತತ.7 ॥ 
ಇಗೆ ೫ಗೆಸ 7೫ ಇ ಇಗಿಗ ಇತಾಸಗಣ್ಗ 

ಸಾಗರ ೧೫ ೧೯೫೫೧೫೪ ಸತಗ ॥। ಇಂ ॥| 

ಇಗೌಗೌಕಶರಾಾ್್್: ಕಾನ: 
ಇತ: ಕೌಗಾ: ಕಾಾಗಾಣಿಗತ: ಕತ್ತ: ॥ 
ಇತ ಕರ್ಗಿಶ್ವಕ: ಗೌಕಕಗಾಾತಾಗ್ನ 
೯೯೫77೫7೫: ಗ೪೬ಹತಗಿಗೌಕ್ತತ: ಇ್ತಾಸಕ್ಟ ೫ ॥ ೩೩ ॥ 

ಸಾಸೆಕ್ತಾಗತ೫ಸಾರಗಿಗಾಕಾಸತ್ಸ್ಗಾ || 

ಕೌಸೌಗಕ್ಷಕೆ4ಕ7ಗತ್ತಗಗಾಗಾಗಿಗ ಕಗ್ಗ ॥ ೩೩ ॥ 

ಸಾಗ ಇಇ-ಸಾಣ್ ಇಳಿತಾ: 

ೌತಸಕಗಾಕಸಾಗ್ನ್ನ .. ೫ರ್ಮಗಳಳ: ಇಗೌಶತ್ಸಾ: 

20-11-1096 



ಗ 

| ಶ್ರೀ ॥ 
| ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ ॥ 

ಮುನ್ನುಡಿ 

ವಿಷ್ಣೂತರ್ಷೈಕಫಲಂ ಕಾವ್ಯಂ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣೈರ್ಯುತಮ್ ॥ 

ವೇದೋಹಪನಿಷದಾದರ್ಥಂ ದೈವತೈರಪಿ ಸೇವತೇ ॥॥ 

ಹೀಗೆ ಪುರಾಣಕಾರರು ಕಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಷ್ಣಾತ್ಯರ್ಷೈಕಫಲಂ' ಎಂದು 
ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ "ಏಕ' ಶಬ್ದದಿಂದ, ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ 

ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಫಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ 
ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರವೂ ಇರಕೂಡದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ 
ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು "“ವೇದೋಪನಿಷದಾದ್ಯರ್ಥಂ' ಎಂದು ನುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ 
ಭಾರತಭಾಗವತಾದಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧರಿಸಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಫಲವು 

ಸುಲಭವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, "ಸಲ್ಲಕ್ಷಣೈರ್ಯುತಂ' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು 

ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇ, ವಿಷ್ಣುಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, 
ವೇದೋಪನಿಷದರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಕಾವ್ಯವೇ ಆದೀತು! ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾವ್ಯದ 

ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, 
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ, ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು 
ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಹೃದಯದ ಸಾರ. 

ಆದರೆ, ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರಿಂದ ದುರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿ, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ 

ಹಾರ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿ, ದುಷ್ಪಮತಗಳ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ದುಷ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳ 
ಪರಂಪರೆಯೇ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿತು. ವೇದವ್ಕಾಸದೇವರ ಭಾರತ-ರಾಮಾಯಣಾದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ 

ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷ್ಣೂತ್ಯರ್ಹ್ಷರೂಪ ಫಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, 

“ಕಾವ್ಯಂ ಯಶಸೆಇರ್ಥಕೃತೇ ವ್ಯವಹಾರವಿದೇ ಶಿವೇತರಕ್ಷತಯೇ ಟ! 
ಸದ್ಯಃ ಪರನಿರ್ವೃತಯೇ ಕಾಂತಾಸಮ್ಮಿತತಯೋಪದೇಶಯುಜೇ ॥ * 

ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಧದಿಂದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ತಾವೂ ಅನರ್ಥಹೊಂದುತ್ತ, ಇತರರನ್ನೂ 

ಅನರ್ಥಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತ, ಅಜ್ಜ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದರು ಪರಕವಿಗಳು, 



ಸತ್ಕಾವ್ಶ ಪರಂಪರೆ 

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಹಾರ್ದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾದ, ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ 

ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಮಾಡಲು ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರಿವಿನಂತೆ ಕಾವ್ಯದ ಯಥಾರ್ಥ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಸರ್ವವನ್ನೂ 

ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸರ್ವಮೂಲದಲ್ಲಿ "ಯಮಕ ಭಾರತ'ವೆಂಬ ಕಾವ್ಯರತ್ನವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದರು. 

ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸತ್ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆಯೇ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನೇ 

ವರ್ಣಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರು "ಕೃಷ್ಣಕಭೇಯಂ ಯಮಿತಾ' (ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನದೇ ಎಲ್ಲಲೀಲೆ) ಎಂದು 

ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದರು. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟರು. ರಮಣೀಯಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕ 

ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರು. ವಿಷ್ಣೂತ್ಯರ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ 

ಸಾಧನತತ್ಪರರಾದ, ಕಾಮಾದಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ದೀಕ್ಷೆತೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧಕರೂ ಸಹ 
ಕಾವ್ಯರಸಾಸ್ಟಾದನೆಗೆ ಆಗ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸತ್ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ 

ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. 

ಈ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಕಾಸ 

ಶ್ರೀಮದಾಟಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ ಈ ಸತ್ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯು ಶ್ರೀ 

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರು - 

ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹನೀಯರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ 

ವೇದೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರವನ್ನೇ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ 

ತೋರಿಸಿದರು. ಕವಿತೆಯ ರಸಾಸ್ಟಾದದಿಂದ ಐಹಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಮೇಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ 

ಪಾರಶ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗವಾದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ-ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ 

"ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ'ವು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. 

"ಮುಕುಂದಭಕ್ತ್ಯೈ ಗುರುಭಕ್ತಿಜಾಯೈೆ' ಎಂದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆಲ್ಲಸಂದೇಶವನ್ನೇ ಅದು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. 

ಉಪಕ್ರಮ - ಉಪಸಂಹಾರ ರೀತಿ-ನೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸತ್ಯಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು 

ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತಿರಸಪ್ರಧಾನದ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶೃಂಗಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ 

ವಿವೇಕವನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀಶವಿಜಯಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಯಮಕಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಪದ್ಯಕಾವ್ಯಮಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ, 

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದಶಮಸ್ಕಂಧದ ಸಾರದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮವಾದ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯಶಿರೋಮಣಿಯಂತೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರಿಂದ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಆ ಕಾವ್ಯವ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 

ಇದು ಸತ್ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆಯ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯದ ಉನ್ನತಿಯಾಗಿದ್ದರೇ, ನಾಟಕಾದಿಗಳಿಂದ ಔನ್ವತ್ಯ 

ತಂದವರು ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥರು. ಅನಂತರ ಮಾಧ್ದಕವಿಗಳಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರವಿಜಯ - 
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ಸತ್ಯಸಂಧವಿಜಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಈ ಸತ್ಯಾವ್ಯ 

ಪರಂಪರೆಯು ಅನೇಕ ಮುಖದಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು. ಈ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. 

ಇದರ ಅಂತಿಮಫಲದಂತೆ ಶ್ರೀ ಜಾಲೀಹಾಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುವೈಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಈ ಸತ್ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು 

ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾವ್ಯರತ್ನ ಶ್ರೀ 'ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಂ' ಎಂಬುವ ಖಂಡಕಾವ್ಯ. 

ಪ್ರಕೃತ ಕಾವ್ವದ ಉದ್ದೇಶ 

| ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಮೂರಿವೆ. ೧- ಸತ್ಯಥೆ, ೨-ಸದಾಚಾರ, 
೩- ಸದ್ವಿಚಾರ ಎಂದು. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಥೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ವಿಕಾಸವು ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಕಾಸಹೊಂದಿದ ಆ ಜೀವಿತದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನುನೀಡುತ್ತದೆ ಸದಾಚಾರ. 

ತನ್ನಲ್ಲಿಉಂಟಾದ ಇಂತಹ ಜೀವಿತದ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಇತರರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು 

ಮರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಸದ್ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ಮಹೋನ್ನತಿಗೆ ಹೇತುಗಳಾದ 

ಈ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಹೋನ್ನತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಸಂಪನ್ನರೆಂದು 

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಸಾದಾಚಾರ್ಯರು. 

ತದನಂತರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸುಂದರವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 

ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೂರು ಉನ್ನತ ಗುಣಗಳನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮಹೋನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿತರಾದ ಜ್ಞಾನಿವರೇಣ್ಯರು ಎರಡು ವಿಧವಾದ 

ಪರಂಪರೆಗೆ ಮೂಲರಾದರು. ಮೊದಲನೇಯದು - ಶ್ರೀ ಪದ್ಮವಾಭತೀರ್ಥರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ 

- ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರು - ವ್ಯಾಸರಾಜರು - ವಾದಿರಾಜರು - ರಘೂತ್ರಮತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀ 

ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮದ ಯತಿಪರಂಪರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ 

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, 

ವಿಷ್ಣುದಾಸಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಯಾದವಾರ್ಯರು-ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀ 

ಪುರಂದರದಾಸರು-ವಿಜಯದಾಸರು,ಗೋಪಾಲದಾಸರು-ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹುಲಗೀ ಆಜಾರ್ಯರು 

ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮದ ಗೃಹಸ್ಥ ಪರಂಪರೆ, ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಯ-ಪೂರಕ 

ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೇವ್ಯಸೇವಕ ಭಾವದಿಂದ ಮಿಲಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ 

ಬಂದಿರುವ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ೧೦೮ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು 

ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ಮೂರು ಉನ್ನತಗುಣಗಳಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಶತಮಾನದ ಯತಿಪರಂಪರೆಯ 

ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆನಿಸಿದ್ದರೇ, ಅವರ ಬಹು ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ, 

ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ವಿಜಯವೈಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಅಭಿನವ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ 

ಎಂದು ಗೇಗೀಯಮಾನರಾದ ಪಂಡಿತರಾಜ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಾಲೀಹಾಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು 

ಪೂರ್ವೋಕ್ರವಾದ ಸತ್ಯಥಾ - ಸದಾಚಾರ - ಸದ್ದಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಯಶೋಭೂಷಿತರಾದ 
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ವರ್ತಮಾನ ಶತಮಾನದ ಗೃಹಸ್ಥಪರಂಪರೆಯ ಉನ್ನತ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ 

ಮಹೋನ್ನತವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಮಹೋನ್ಸತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಚಿತ್ರಣವೇ "ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್” 
ಎಂಬ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಸದುದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕವಿಯೇ ಕಥಾಶತಕದ ೧೦ನೇಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ""ಚಿತ್ರೇ ಯಚ್ಚರಿತೇ*ಖಿಲತ್ರ ಮಿಲಿತಂ ಸತ್ಸಂಸ್ತುತಂ ಸತ್ಯಥಾ . . .'' ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಔಚಿತ್ಯ 

ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ "ಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್'' ಎಂದು ಶಿರೋನಾಮೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ “ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಃ'' ಎಂದು ಕೇವಲ "ಆಚಾರ್ಯ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರೀ 

ಮದಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಬಳಸುವ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ವರ್ಣನೆಗೈಯುವ 

ಶತಕತ್ರಯವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಜಾಲೀಹಾಳಾಚಾರ್ಯರ ವರ್ಣನೆಯೇ 

ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಸಹಜ. ಆದರೂ 

ಕವಿಯು ಅದನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಥಾಶತಕದ ೧-೨, ೭-೮ 

ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯಾಡಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವನದೇ ಆದ ಲಘು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು 

ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:- ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿರಂತರ 
ಹರಿಭಕ್ತಿಗಳು ಕವಿ ಬಯಸುವ ಫಲಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಲು ಗುರುಗಳ ಸ್ತುತಿಯು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳ್ಳಾರು? 

ಎಂದರೇ, ಯಾವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯವು ಇರುವುದೋ ಅಂತಹ 

ಆಚಾರ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೆಂದು ಕವಿಯ ಉತ್ತರ. ಅಂದರೇ ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ 
ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರೇ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲರಾದ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ "ಆಚಾರ್ಯ' 

ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು? 

ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಾಲಿಹಾಳಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಕವಿಯ ಉತ್ತರ. ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಾನೆ 

'ಗುರುವೈಭವಾಮೃತರತಂ' ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಗುರುವೈಭವ ಮಹಾಕಾವೃದಿಂದ 

ಸರ್ವಪ್ರಾಚೀನಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದ ಪೂಜ್ಯ ಜಾಲಿಹಾಳಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿದರೆ 

ಮಾತ್ರ 'ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪೂರ್ರಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲು ಗುರುವೈಭವವಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖನದ ಪ್ರಸಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಅನರ್ಥವೂ 

ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಭಾವ. ಫಲಿತಾಂಶವೇನೆಂದರೇ: - ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲೀಹಾಳಾಚಾರ್ಯರ 

ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೇ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಸರಿ. ಆದರೆ 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ವರೆಗಿರುವ ಸರ್ವ ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರವಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಅನ್ವಯವಾಗಲು ಕೇವಲ "ಆಚಾರ್ಯ' ಪದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಶಿರೋನಾಮೆಯು ಸುಸಂಗತ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ 
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ಮಹತ್ವ ತೋರಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕವಿಯು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು "ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ' 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕವಿಯು ಅಲಂಕಾರಾಃ ಸರ್ವೇ ಯದನುಗಮನಾದ್ಯಂತಿ 

ಭುವನೇ ವರಾಲಂಕಾರತ್ವಂ' ಎಂಬ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶದ ಪದ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಥಮ 
ಶ್ಲೋಕದ “ಶ್ರೀ' ಪದದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಶತಕತ್ರಯಮ್ 

೩೬೩ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸತ್ಕಥಾ - ಸದಾಚಾರ - ಸದ್ದಿಚಾರ ಎಂಬ 

ಮೂರು ಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳ ರೂಪವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತಕವೆಂದರೆ 

೧೦೦. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ "ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ' ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದನ್ನೂ ಶ್ಲೋಕವೆಂದು 
ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶತಕಗಳಲ್ಲೂ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರುವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ 
ಕವಿ ನೀಡುವ ಸಮಾಧಾನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಕಥೆ - ಸದಾಚಾರ 

- ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿರುವಾಗ (ಅಂದರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ - 

ವಿಟಾರಗಳಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಿರುವಾಗ) ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ 

ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲಾದಿಗಳು 

ಸಮವಾಗಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಸಾವತಾರ - ಜ್ಲಾನಾವತಾರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳು - 

ಬಲಾವತಾರಗಳೆಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷದಿಂದ ನುಡಿಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂಬ 

ಸಮಾಧಾನ ಬಹಳ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. 

ಕವಿಯ ಕೊನೆಯಾಸೆ 

ಈ ಕವಿಯು ಮಾಧ್ವ. ಕವನದ ವಸ್ತುವೂ ಮಾಧ್ವರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ 
ಮಾಧ್ದಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. “ಮತಿವಾಮನ' ನೆಂದು 
ತನ್ನ ವಿನಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾದ ತಂದೆಗಳನ್ನು 
ದೂರ್ವಾಸರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ, ತನ್ನ ಮತಿಯನ್ನು 
ಬಾಲೆಯಾದರೂ ಕಂತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯುವಳೆಂದು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ 
ವರ್ಣಿಸಿ, ಈ ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ 
ಕರ್ಣನಂತಾಗದೇ, ಅವರಿಂದ ಪೋಷಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನಂತಾಗಲಿ ಎಂದು 

ಮದ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಗುಣವಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂಸ್ಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ. 

ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಔಚಿತೃ 

ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯ ಸ್ಟಾರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಿಯೋಣ. 
ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲೆಂದು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಕಾಯ-ವಾಕ್-ಮನಸ್ 
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ಇವುಗಳಿಂದ ವಂದಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ವಾಚಾ ವಿಹಿತವಾದ ಮಂಗಲವನ್ನು ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧಿಸುವ ಆಚಾರವು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವೆಂದೇ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯನ್ನು 
ಕಾಣದೇ ಇರಲಾರೆವು. ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಪವಾದವು ಇರುವುದಾದರೂ ಅದು ಅತಿ 

ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ 
ಔಚಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ವರು. ಮಾಧ್ದೇತರರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯಃ ಕೃತಿಗೆ 
ಅನನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂಗಲವನ್ನು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವುದೇ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ : - ಕಾಳಿದಾಸನ ರಘುವಂಶದ ಮಂಗಲವನ್ನೇ ನೋಡಿರಿ. ರಾಮಾಯಣದ 

ವರ್ಣನೆಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ವಂದನೆಯ ವಿಧಾನದ ಔಚಿತ್ಯ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. 

ಹೀಗೆ ಇತರ ಕವಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದಾಗ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ 
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು 

"ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಹವಣಿಸಿದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಧಾನ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ! ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ವರು 
ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾಟಾಚಾರವನ್ನಾಗಿಸದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ 
ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಕೃತ ಕವಿಯೂ ಮಾದ್ದನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. 
'ಆಶೀನರ್ಸಮಸ್ಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ತುನಿರ್ದೇಶೋ ವಾಪಿ ತನ್ಮುಖಮ್' ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾದ 
ಮಂಗಲದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ "ಆಶೀ' ಎಂಬ ಪ್ರಥಮವಿಧಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ 
ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪ ಮಂಗಳವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಶೀರ್ಷಾಲೇ' ಎಂದು ತನ್ನ 
ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ದುಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೀಲ ಪಾದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಕಾಶವನ್ನಾಗಿ 
ರೂಪಿಸಿ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನದ ಹೂವಾಗಿ ನಖವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೆಂದು 
ಕರೆನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ದುಂಬಿಯು ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಹಾವಿಗೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೇ ಶರಣಾಗುವಂತೆ 
ಶಿರಸ್ಸೂ ಸಹ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಶರಣಾಗುವುದು ವಾಸ್ತವವಾದ್ದರಿಂದ, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಆಶ್ರಯಿಸದೇ ಭಗವಂತನ ನಖಕುಸುಮವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ದುಂಬಿಯು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಧು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ 
ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಮಧುವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧುವನ್ನು ಮಾಕ್ಸಿಕ 
ಪದದಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಔಚಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೇ ಮಕ್ಷಿಕಾ 
(ಮಧುಕರವು) ಬಿಟ್ಟ ಮಧುವೇ ಮಾಕ್ಚಿಕ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮಧುಕರವು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನನಗನಿಸುವುದೇನೆಂದರೇ ; - ಮೋಕ್ಷವು ಮಧುವಾದರೂ ಅದನ್ನು 



೨ 

ಕವಿಯ ಶಿರೋ ದುಂಬಿಯು ಸಾಕ್ಸಾತ್ತಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ನಿಯತಗುರುಗಳಿಂದ 

ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಸಾಧಕೋತ್ತಮರ ಅನುಗ್ರಹವು 

ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾಧಕೋತ್ತಮರೆಂಬ ಮಿಕಾ (ದುಂಬಿಗಳು ಬಿಟ್ಟ (ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ) ಮೇಲೆ 

ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕವಿಯ ವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು .ಮಾಕ್ಟಿಕವನ್ನಾಗಿ 

ಕರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿರುವಂತಿವೆ "ರಕ್ತಂ 

ವಿರಕ್ಷಪ್ರಿಯಮ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾದಿ ವಿರಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 
ಭಗವಂತ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಪ್ರಿಯನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನು ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ 

(ಅನುರಾಗಯುಕ್ತ). ಇದೇ ಮಾಧ್ದ ಕವಿಗಳ ವಿಶೇಷ. 

ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ನಖಕುಸುಮದ ಕೆಂಪನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಶಿವನಿಗೆ 

ಧೂರ್ಜಟಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಅವನ ಜಟೆ ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿದೆಯೆಂದು 

ಭಾವ. ಆದರೆ ಅವನ ಜಟೆ ಕೆಂಪಾಗದೇ ಬೆಳ್ಳಗೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು. 

ಶಿವನು ಇರುವ ಪರ್ವತ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಅವನೂ ಬಿಳಿ. ಅವನ ಜಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗೆಯೂ 

ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಳಿಯಾದ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲದುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತೀದೇವಿಯ 

ಚಿಂತೆಯೂ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಶಿವನ ಜಟೆ ಬಿಳಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿಂತೆಯಿಂದ 

ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಆದರೂ ಶಿವನ ಜಟೆ ಬಿಳಿಯಾಗದೇ ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣ ಆ ಕೆಂಪು ನಖಕುಸುಮದ ಸುಯೋಗ ಎಂಬ ಕವಿಯ ಈ ಹೇತೂಶ್ಟೇಕ್ಷೆ ಕೀವಲ 

ಅಲಂಕಾರವಾಗದೇ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ಹ - ಮಹರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮತ್ವ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಕಾಂತದ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರವಾಗಿ, ಪರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಖಾರವಾಗಿ, 

ಚಿಂತಾತಾಪಾದಿಗಳಿಂದಾಗುವ ವಿಘ್ನಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ 

ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.' 

ಇನ್ನು ಶ್ರೀಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ - ಶ್ರೀಪದದ ಅಂಕಿತ ಇವುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 

ಕವಿಯೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಕವಿಗಳು 

ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ 

ಯಾವ ಸಹೃದಯರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ಲಾದವು ಆಗದೇ ಇರುತ್ತದೆ? 

ಕಥಾಶತಕ 

ಕಥಾಶತಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 

ಸದ್ದಂಶದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಉತ್ತಮ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಂದ ಪಾಲನೆ, ಸತ್ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸುಯೋಗ, 

ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪದೇಶಕರ ಅನುಗ್ರಹ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಿರಂತರ 

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪೃತವಾದ ಯಶಸ್ಸು, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷವಾದ ದೀಕ್ಷೆ, 
ಕುವಾದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಛಲ - ಬಲ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿವಿನಯ, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿಚಾತುರ್ಯಹಾಸ್ಕ, 



೫! 

ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಾರಿದೀಪದಂತಿರುವ ವಿವೇಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ಸತ್ಯಥೆ, 
ಪೂಜ್ಯಆಚಾರ್ಯರ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿಇದರ ಸಮನ್ಹಯವೇ ಕಥಾಶತಕ. ಅದರ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು 

ಗಮನಿಸೋಣ. 

ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರದು ಪೈಠಣವಂಶ. ಅದು ಸದ್ವಂಶವೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 

ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವಾದ ಅಂಶದಿಂದ ಕವಿಯು ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಪೈಠಣವಂಶದ ಮೂಲಪುರುಷರಾದ ತಿಮ್ಮಜ್ಣಭಟ್ಟರನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, 
ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಕವಿಯ ವಿಧಾನ, 

ಅವರ ಸ್ಪಭಾವ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಪತ್ವವನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಿತೃಗಳು ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರು, ಪರಮ ಹರಿಭಕ್ತರು. 

ಅದನ್ನು ಕವಿಯು ನಿರೂಪಿಸಿದ ರೀತಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. “ಶ್ರೀಪ್ರಾಣನಾಥಚರಣಾಂಬುಜಧೀಷ್ಟವಾಸಾತ್ 

ಯಸ್ಕದ್ವಿರೇಫಪದಮಾಪ ಯಥಾರ್ಥಮರ್ಥಮ್'' (ಕ-೧೪) ಎಂದು ಅಂದರೆ "ಗುರುರಾಜ' 
ಎಂಬ, ಎರಡು ರೇಘ ("ರ' ಕಾರ) ವುಳ್ಳ 'ಹೆಸರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನೇ 
ನೆಲೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿರೇಫ (ದುಂಬಿ)ಕ್ಕೆ ಕಮಲವೇ ನೆಲೆಯೆಂಬುದಾಗಿ 

ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ 'ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು ಕವಿಯು " . . . ವಿಕಾರರಾಹಿತ್ಯಕರಾಃ ಶುಭಾ ಗುಣಾಃ। . . , 
ವಿಕಾರಯುಕ್ಸಾಶ್ವಿಕಕಾಮ ಹೇತವಃ (ಕ-೧೭) ಎಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಲಂಕಾರದಿಂದ 

ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಸಹೃದಯರ ಹೃದಯಸಾಗರದಲ್ಲಿಆಹ್ಲಾದದ ತರಂಗಗಳನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

೨೧ನೇಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಂ ವರ್ಣಯ ಇತ್ಯಹೋ ಭುವಿ ಭಣನ್ ಭೂಯಾನ್ನರೋ 

ವಾನರ! ಎಂಬ ವರ್ಣನೆ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಸುಂದರ ಸುಮಹಿಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ 
ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಸಾಹಸಮಾಡುವವನು "ಮನುಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗ್ಯಾ ಆಗ್ತಾನ' ಎಂದು ದೇಸೀ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಹೇಳುವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ 

ಶ್ರೀ ಯಮುನಾಬಾಯಿಯವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಶೃಂಗಾರರಸದಿಂದ "ಯಸ್ಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇ 

ಮಧುರಮಧುಪಃ . . .'ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ, "ಹರಿಕಥಾಮಾಕ್ಷಿಕಂ ಸ್ವಸ್ಯ ರೇಜೇ'(ಕ-೨೨) ಎಂದು 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ರಸದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನದಿಂದ ಪರಿವೃತ್ತಿ ಅಲಂಕಾರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ 

ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 

ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯದಂಪತಿಗಳು ಮಧ್ವಸಿದ್ಯಾಂತಾನುಗುಣರಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ 
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಲದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ್ನು ಪುತ್ರಪ್ಪಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, 

ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದನೆಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳದೇ, “ಯದಿ ಚಾಭವಿಷ್ಯದಯಮಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ 
ಗಿರಿರಾಡಯಾಸ್ಯದುಪಲತ್ವಮೇವ' ಹಿ'' (ಕ-೨೬) ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಸೇವಿಸಿದರೂ 
ವೆಂಕಟಗಿರಿಯೊಡೆಯನಾದ ಇವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗದಿದ್ದರೇ, ಗಿರಿಯಂತೇ ಕಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 



೫! 

ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಕರಾಲಂಕಾರದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. 

೨೯ನೇ ಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಗಿರಿಯೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೂ 

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ 

ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಯತಿವರ್ಯರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಆನಂದನಾಮಕ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿಹುಟ್ಟಿದ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆನಂದಪ್ರದರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಂವತ್ಸರ - ಮಾಸ - ಪಕ್ಷ - ತಿಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು 

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿ ಸಮನ್ಹಯಿಸಿದ ವಿಧಾನವೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದುದು. 

ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ನಾಮಕರಣಮಾಡುತ್ತ ತಮ್ಮಪತ್ರನಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ” ಎಂಬ 

ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥಕವೆಂದು ೩೧-೩೩ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವ ವಿಧಾನ 

"ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಮೇವಯದಭೂದಸುದೇವ ಏಷಃ' ಎಂಬ ಮಧ್ವವಿಜಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆನಂತರ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಶಿಶು. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದಿರನಂತೆ ಬೆಳೆದನು ಎಂದು 

ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ, ಚಂದಿರನು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ 

ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು, ಮಧ್ದಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಾರಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯವಸಾನ 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. 

"ಹರಿಗುರುಪ್ರವರೋರುಕ್ಟಪಾವಪೂಃ ಕಿಮು ನ ಕರ್ಷತಿ'(ಕ-೩೮) ಅಂದರೆ ಹರಿಗುರುಗಳ 

ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ಶಿಶು (ಆಚಾರ್ಯರು) ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಎಂದು 

೩ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಕುಲಕದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಶರೀರವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ರೀತಿ - ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ವೃತ್ತ - 

ಬಳಸಿರುವ ಪದಗಳು - ಪೋಷಿಸುವ ಅಲಂಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಏರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಏಕಪಾಠಿಯಾದ ಪುತ್ರನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅದರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು 

ಹೊಂದಿದ ಆನಂದವನ್ನು "ಅಮಿತತ್ವ ಅಪ ನ ಚ ತದ್ಯಶೋ ವಿನಾ' (ಕ-೪೦) ಎಂದು 

ಅಮಿತವೆಂದು ವರ್ಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ಕೀರ್ತಿಯ ಅಮಿತತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಂಜಿಸುವ. ರೀತಿ ಬಹಳ 

ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಉಪನಯನ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿರೂಪಣೆಯೆಂತೂ ಕಿವಿಗಳಂತೇ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ 
ತಣಿಸುವಂತಿದೆ. ನ್ವೋ ಧನ್ಯಜನೋ ವಟುಸ್ಸ ಇತಿ ಯೋ ವಕ್ತಾ ಚ ಧನ್ಮೋಭವತ್'(ಕ-೫೨) 
ಎಂಬ ಪದ್ಯವು ಓದುಗರಿಗೆ ಧನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಅದರಂತೆ "ದಾರಿದ್ಯದೋಷಂ ಗುಣಮೇವ 
ಮೇನೇ' (ಕ-೫೩) ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಲೆಯ ಮೇಲನದೊಂದಿಗೆ ಪೂರಣೆಮಾಡಿದ' 

ವಿಧಾನ, ಗುರುಪ್ರಸಾದೋ ಹಿ ಸದಾ ಸದರ್ಥ್ಯಃ'(ಕ-೬ ೦) ಎಂಬ ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸದ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನನೀಯವಾಗಿವೆ. '` 

ಅನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ೧೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ 

ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ೧೫ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು, ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ೧೫ ಸರ್ಗಾತಕ್ರವಾದ 
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ಗುರುವೈಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಾರದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ೧೫ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಈ ಆದಿಕುಲಕದಲ್ಲಿ 

ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ಯಾವದ್ಭೂಸುರಗಿರಿ ಭಾತಿ ಭೂಪಶಬ್ದಃ' (5-೭೫) ಎಂಬುದಾಗಿ, 

ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಪ್ರನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಭೂಸುರ ಎಂಬುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ "ಭೂ' ಎಂಬ ಉಪಪದವಿದೆ. ಕೇವಲ ಸುರರು 

ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರೆಂಬುದಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯೋಕ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವುದಂತೂ ಬಹಳ 

ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 

ಆನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪರಿಚಯ, ಪಾಂಡುರಂಗೀ 

ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ, ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಗೆ 
ಆನಂದೋದ್ರೇಕವಾಗುವಂತೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳು, ಆಟ - ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ 

ಗೆಳೆಯರು - ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿರುತ್ತರರನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗು ಭೀಮಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಪದಗಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಸಾದಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು 

ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪೃತವಾದ ಯಶಸ್ಸು, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ದಕ್ಷದೀಕ್ಷೆ, ಕುವಾದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಛಲ - ಬಲ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿನಯ, ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ 

ಚಾತುರ್ಯ - ಹಾಸ್ಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

“ಶ್ರೀಗಳವರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು ನಚ್ಚಿನ ನನ್ನಿಯ ವಿದ್ಯಾತನಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ 
ನಿರ್ಭೀತ ನಿರಂಕುಶವಾದ ವಾಗಾಡಂಬರಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದಾದವು ದೋಷ್ಠ್ಟೆಕಗ್ರಾಹಿ 

ದುರಾಗ್ರಹಗ್ರಹಿಲರಿಗೆ “ಜಾಲಿಹಾಳ''' ನೊಂದು ತಲೆಶೂಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ 
ಸಂಚುಹಾಕಿ “ಜಾಲಿಹಾಳನ”' ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಮಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ 

ಬಂದರು” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪಂ.ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಜಾಲಿಹಾಳ - ಇವರ ಲೇಖನದಿಂದ ತಿಳಿದ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಪೂಜ್ಯ 

ಆಚಾರ್ಯರ ವಿವೇಕದ ಸಮನ್ಹಯವನ್ನು ಕವಿಯು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ 

ದುರಾಗ್ರಹಗ್ರಹಿಲರಿಂದ ಗುರುಗಳೆದುರು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರದಿದಲೆಂದು 
ಮಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆಂಬುದು ವಿವೇಕದ ನಡೆತೆಯಷ್ಟೆ. ಇದರಂತೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಕರೆದು 
ತಂದಿದ್ದ ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 
ವರಖೇಡ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು ಏವೇಕದ ಪರಿಪಾಕವಷ್ಟೆ, ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಈ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಯಕವನ್ನು ಗುರುಗಳೂ ಮೆಚ್ಚಿದರೆಂಬುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ 
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ, ಮುಂದೆ “ಪ್ರೀತಿಸ್ತು ಸತ್ಯೇವ ಸತಾಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ (ಆ.೩) 
ಎಂದು ಕವಿಯು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದನ್ನು ಕವಿಯು ನೇರವಾಗಿ ನುಡಿಯದೇ 
೮೮ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ "ವೀಕ್ಷ್ಯೇವ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ “ಇವ' ಎಂಬ ಅವ್ಯಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ 
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ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ "ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಾಮಲಹಂಸ ಶಿಷ್ಯಸರಣಾವೇಕೋನಪಂಚಾನನಮ್''ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ 
ಸೂಚಿಸಿ ನುಡಿಯುವುದೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 

ಆನಂತರ ವರಖೇಡ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಗುಹೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರೆಂಬ 

ನವಸಿಂಹರಾಜನು ಸಭೆಗಳೆಂಬ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಡಿತರೆಂಬ ಘೋರಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ, 
ಪರೀಕ್ಷೆಯೆಂಬ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅಲೆದಾಡಿತೆಂಬ ೯೧ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಕವಿಯ ಈ ವರ್ಣನೆ 

ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶೋಭೂಷಿತರಾಗಿದ್ದರೂ 
ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದದ್ದನ್ನು 

““ವಿದ್ಯಾಸುಧಾಪಾನಮಲಂ ದಧಾನಃ ನ ಖಲ್ವಲಂ ಬುದ್ಧಿಧರೋಕಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್'' (ಕ-೯೩) ಎಂಬ 

ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸವು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. 

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಸಮಾಗಮವಾದಾಗ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 
ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ಕ್ರಮ, ಆನಂತರ, ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು "ದ್ವಿತೀಯ 

ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮ' ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಆಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅಂತತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ 
ಅನಂತತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. 

ಇದರಂತೆ ರಾಜಗೋಪಾಲಪುರ ಟೆಂಬರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೆದುರು ನಡೆದ 

ನ್ಯಾಯಾಮೃತಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಣನೆಯಂತು ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದ ಸಾರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯದ ರಚನೆಯಂತೂ, ಮಾಧ್ದ 

ಕವಿಗಳ ಉಪಕ್ರಮ - ಉಪಸಂಹಾರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ 

ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಸ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾವ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಒತ್ತು 

ಕೊಟ್ಟು ಬರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಮೂಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದಂತೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗೆ 
ಅಪಚಾರವಾಗದಂತೆ, ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಕಾಣುವುದೆಂಬ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು 

ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರಸ್ಯದ ಆಸ್ಚಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವುದೇ ಸುಂದರ ಸಹಜ ಕ್ರಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಜೀವನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯ ಕಾವ್ಯದ ವಿಕಾಸವನ್ನೂ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 

ಆಚಾರಶತಕ 

ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಕ ತರುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಆಚಾರ. ಅಂದರೆ ಪರರಿಗೆ 
ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಭಾವ. ಆಗ ಕಲಿತವಿದ್ಯೆಗೂ 
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಷ್ಟೆ!! ಇದನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ 
ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಹಯಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ಶತಕದ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ೨೦-೩೦ 
ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವು ಆಚಾರದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನು 
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ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಶತಕದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಸ್ಚಾದಿಸೋಣ. 

ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ 

ವೇದಾಂತ ಪಾಠವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ ಈ ಶತಕವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕವಿಯ 

ವರ್ಣನಾವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮೊದಲೇ ಹೇಳುವುದಿತ್ತು. ಕವಿಯು ಕಥೆಗಳನ್ನು, 

ಕೆಲವೆಡೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ 

ವಿಧವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಪಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಟುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ 

ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಃ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅತಿ ನಿಗೂಢ ಭಾವವನ್ನು 
ವಾಚಕರೇ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಆನಂದಿಸಲೆಂದು ಸುಮನಿರುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಈ ಶತಕದ 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ “ಹೃದ್ಯಾನವದ್ಯಶತಪದ್ಯಸುಧಾಪ್ರದಾಯ ಎಂಬ ಈ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ, 

ಆಟಾರ್ಯರಿಗೆ 'ಘಟಿಕಾಯಾಂ ಶತಶ್ಲೋಕೀ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ನೀಡಿ 
ಗೌರವಿಸಿದ ಹಾಗು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 

ವಿಷಯವು ವಾಚಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದರಂತೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆನಿಸಿದ 

ಗುರುಗಳಿಂದ ಭಾಷ್ಯಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಭಿನವ ಶೋಭನಭಟ್ಟರಂತೆ 

ಶೋಭಿಸಿದರು ಎಂಬ ಈ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅಭಿನವ ಶೋಭನಭಟ್ಟರಿಂದ 

ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ಗೋದಾತೀರದ ಮನೆತನದ ಶೋಭನಭಟ್ಟರಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ 

ಗೋದಾತೀರದ ಪೈಠಣಮನೆತನದವರೆಂಬುವ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರದು 

ಪದ್ಮವಾಭತೀರ್ಥರ ಮನೆಶನವೆಂಬ ಫ್ರವಾದವೂ ಇದೆ. ಇದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ - 

ಶತಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಾಚಕರೇ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ 

ಬಯಕೆ. 

ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ. ಸ್ಟಾರ ಸೃದೊಂದಿಗೆ "ನ್ಯಾಯಸುಧಾ 

ಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗದ ವರ್ಣನೆಯಂತೂ 

ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. ಭೂದೇವತೆಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 

ಸಮುದ್ರವನ್ನಾಗಿ, ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಾಸುಕಿಯನ್ನಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮಂದರಗಿರಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, 

ಈ ದೇವತೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಮಥನ ನಡೆದಾಗ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಧನ್ವಂತರಿಯಂತೆ 
ಪ್ರಕಟರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಎಂಬುವ ಸುಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಕುವಾದಗಳೆಂಬ ದೈತ್ಯರ 
ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಆ ಸುಧೆಯು ಆ ದೇವತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ 

ಆಕೃತಿಯಾದ ವಾಣಿಯು (ಉಪದೇಶ) ಧನ್ವಂತರಿರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಆಕೃತಿಯಾದ 
ಮೋಹಿನಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತೆಂದು ಕವಿಯ ವರ್ಣನೆ ಬಹಳ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಆನಂತರ ಕುಲಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಬಣ್ಣನೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಹೆಸರಿನ 

ಸಾರ್ಥಕ್ಕವನ್ನೂ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಿದೆ. 
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೧೯ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆಯೋ? ಅಥವಾ ಇಂತಹ 

ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ ಶೋಭೆಯೋ? ಎಂಬ ಲೌಕಿಕಜನರಸಂಶಯ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭೂಷಣವಾಗಿತ್ತು 

- ಎಂಬ ಈ ವರ್ಣನೆ ಬಹಳ ಚಮತ್ಯಾರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ : - ಸಂಶಯಾಸ್ಪದರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರೆಂಬುದು ಲೋಕಸಿದ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಈ ತರಹದ: 

ಸಂಶಯಾಸ್ಪದರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪಾತ್ರರೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಗುವ ಅರ್ಥವು 

ಯಾರಿಗೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕಪದದ ಪ್ರಯೋಗವಂತೂ 
ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ, ಸಜ್ಜನರ ಸುಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವೇ ಸರಿ. 

ಪಾಂಡುರಂಗೀ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ 

ನಡೆಸಿದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ವರ್ಣನೆಯಂತೂ ವೃತ್ತದಿಂದ - ಪದಗಳಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ 
ನೋಡುಗರಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವವನ್ನೇ ವಾಚಕರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದೆ. "ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಕೃಷ್ಟಿಶ್ರೇಷ್ಠಮಸ್ತೋಷ್ಟ 
ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಮ್' (ಆ-೨೭) ಎಂಬ ಈ ಶಬ್ದದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ಹಂತೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

"ಭಾತ್ರಾಣಾಂ ಪಟುಃ ಪಾಂಡುರಂಗೀ' ಇದ್ದ ಹಾಗೆ "ಕೃಷ್ಣೀನಾಂ ಪಟುರ್ಜಾಲಿಹಾಳ!ೆ ಎಂದು 

ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬಗೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ "ಕ್ರತುಪುರ' (ಗದಗ)ಕ್ಕೆ 
ಬಂದು ನೆಲಸಿ, ಸಾಧನೆಗೈದ ಜೀವನದ ವರ್ಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಆಚಾರದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾಯ 

ವಾಕ್ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು, ಸುಂದರವಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿ 

ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥದ 

ತೂಕದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪದಗಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ರಸಾಲಂಕಾರಗಳ ಚಾತುರ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ 

ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು 
ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, 

ಆಚಾರ್ಯರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಯ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ 
೩೬ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದದ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಅನುಪ್ರಾಸ, "ಅಪಾರಕೀರ್ಯಕೂಪಾರರೂಪಾಂ 

ಗುರುಪರಂಪರಾಮ್' (ಆ-೩೭) ಎಂಬ ಅಲಂಕಾರರಂಜಿತ ಶಬ್ದವಿನ್ಯಾಸ, ಸಾಂಗವೇದೋತ್ತ- 

ಮಾಂಗೋಕ್ರಮಂಗಲಾರ್ಥಂಗವೇಷಯನ್' (ಆ-೩೭) ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿನ್ಕಾಸ ವಿಲಾಸವುಳ್ಳ 
ಸುಂದರ ಅರ್ಥಗಳ ಅಮೃತರಸ, "ಕಾದಾಚಿತ್ಯತ್ವಮತ್ರಾಸೀನ್ನೂನಮಾತ್ಮಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಃ'(ಆ-೪೮) 

ಎಂದು ಆತ್ಮಾಶ್ರಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ 

ಅಂತ್ಯಫಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದ ಪರಿಜ್ಲಾನವೇ 

ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ 'ತತ್ಪಾಶೇಕ್ಷೋತ್ಠಿತಾಯಾಶ್ಚ ಜಹ್ರೇಂತತ್ಯಫಲತಾಂ ಮುದಃ' (ಆ-೫೦) 

ಎಂಬ ವರ್ಣನೆ, "ಭಾಸಾ ವ್ಯಾಸ ಇವಾಸ ಸ! (ಆ-೫೨) "ಡಿಂಭಾನಂಬಾ ಗುಡಾಂಬುವತ್' 
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(ಆ-೫೬) ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಂದರ ಉಪಮೆಗಳು, ದಯಯಾ ಧರ್ಮಜೋ , . .' ಎಂಬ ೫೩ನೇ 

ಪದ್ಯದಿಂದ ಕುಂತಿಯ ಮೂರೂ ಪುತ್ರರ ಉದಾತ್ರ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಸಮನ್ಹಯವಾಗುವಂತೆ 

ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠವನ್ನು ಅದ್ಭುತಮಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಆಮಲಾ$ಮೂಲ್ಕ 

ಮೂಲಾರ್ಥ'ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕುಲಕದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಲಾರೂಪಕ, "ಅವ್ಯಯೇ 

ಧನಂಚಿಂತಾ ಹಿ ವಿದ್ಕಾಚಿಂತಾ ವ್ವಯೆಆಧಿಕಾ' (ಆ-೬೧) ಎಂಬ ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸದ 

ಹೊಸರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಹೃದಯಂಗಮವಾದ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯಕೌಶಲವು 

ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

೭೩ - ೭೪ ನೇ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಾಹ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ (ಹೂ-ತುಲಸಿ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ) ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗಿಂತ, ಮಾನಸಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ (ಉತ್ತಮ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ 

ಮಾಡುವ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದಿಂದ) ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವೆಂಬ 

ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು “ುಷಾರತ್ತಿಷಿ ಪೂರ್ಣೇ ಹಿ ಪೂರ್ಣತೋಷೋ ರಮೇಶಿತುಃ' ಎಂದು 

ಆಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ವಿಧಾನವಂತೂ ಆಚಾರ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 

ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು, ಅಲಂಕಾರರಸಾವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 

ವೇದ್ಯವಾಗದೇ ಇರಲಾರದು. 

ಆಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನುಧರಿಸಿದಾಗ ಫಾಲಾಕ್ಷನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಉತ್ಪೇಕ್ಷೆಯಂತೂ 
ಅವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೂ ಸಹ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಆಚಾರ್ಯರ 

ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಪರ್ಯಾಯ 
ಪದಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಹಯಗೊಳಿಸಿ, ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಗುಣ-ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಚಯವನ್ನು 
ಮಾಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಂತೂ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗವೇ 
ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಚಕರು ವಾಚನಮಾಡಿಯೇ ಆನಂದಿಸುವುದು ಸುಂದರ ವಿಧಾನ. 

ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲವು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಠಹೇಳುವಾಗ 
ತಾಂಬೂಲರಸ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪಾಠವೂ ಬಹಳ ರೋರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಅನೇಕ 

ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕವಿಯು ೯ ೨ನೇಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಡಿದಿರುವುದಂತೂ, ಅಲಂಕಾರ - 

ರಸ - ಪದ - ವಾಕ್ಯ - ಕಾರಕ - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಔಚಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲರ 
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. “ಆಚಾರ್ಯರ ನಾಲಿಗೆಯೆಂಬ ಅಂಗನೆ, ತಾಂಬೂಲದ ರಸವೆಂಬ 
ಸೀರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವಳು ಮಧ್ಜಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬ ಮನ್ಮಥಪಿತನಾದ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಿಲನದಿಂದ ಒಳಗೂ ಕೆಂಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು!'' ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 

ಶೃಂಗಾರಸಾಧನವಾದ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರರಸವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ 
ಮಾಡಿದ ಬಗೆ, ಮಾಧ್ವ ಕವಿಗಳು ಶೃಂಗಾರವನ್ನು, ಮನೋವಿಕಾರವಾಗದೇ ವಿಷ್ಣೂತ್ಕರ್ಹದ 
ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ವರ್ಣಿಸುವ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತಾಗಿದೆ. 
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ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದಾಗದಂತೆ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ೧೧೧ - ೧೧೨ 

ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಷಡ್ದಳ - ಅಷ್ಟದಳ ಚಕ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 
ರಸ-ಅಲಂಕಾರ-ರೀತಿ-ಬಂಧ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ 

ಖಂಡಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಂತೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಹಿಂದಿನ ಶತಕದಂತೆ ಈ ಶತಕದ ಉಪಸಂಹಾರ ಶ್ಲೋಕವೂ ಈ ಶತಕದ ಸಾರವಷ್ಟೇ ಆದರೆ 

ವಿಶೇಷವಾಗಲಾರದೆಂದು, ಕವಿಯು "ಅಶ್ವಧಾಟೀ' ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾಲಂಕಾರಬದ್ಧವಾಗಿ 

ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಆಸಕ್ತಂಭಕ್ತಿ ಧೀಶಕ್ತ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ ।ಟ! 

ನಿತ್ಯಂ ಭಜನ್ಹಯಂ ನೂನಂ ಭುವಿ ಧನ್ಯೋಕ್ತಿಭಾಜನಮ್ 1! (ಆ. ೯೪) 

ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಕಸಿತವಾದ ಜೀವಿತದ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನೀಗ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಗಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. 

ವಿಚಾರ ಶತಕ 

ಈಗ ಈ ಶತಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾದ ವಿಚಾರಶತಕವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶತಕಕ್ಕೆ 

ಮೊದಲೆರಡು ಶತಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಮಹತ್ವವು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕವಿಯು 

ಈ ಶತಕದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿತನ್ನ ಉನ್ನತಕಲಾಕೌಶಲವನ್ನು 

ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಶತಕಗಳ ಕಥಾಸರಣಿಯಂತೆ 

ವರ್ಣನೆಯ ವೈಖರಿ ಇಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶತಕದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಿ, 

ಒಂದಂದನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಶೈಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 

ಪದ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶತಕದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪದ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣಕಾವ್ಯದ 

ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಕದ ಸಂಪೂರ್ಣಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆದಿಮ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕವಿಯು 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಉಣಿಸುವ ಕಾವ್ಕರಸದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಾಚಕರೆದುರು ಯಾವ 
ಶ್ರ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳದವನು ಇರಲಾರ. ಇನ್ನು ನನ್ನ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೆಲವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರದೇ 

ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

ಕವಿಯು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು 'ಬಾಭಾತಿ' ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ 

ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಾದ-ಗ್ರಂಥ-ಶಿಷ್ಯ-ಪ್ರವಚನ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಾಲ್ಕು 

ವಿಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರಚೋದಕವೆಂದು ಪರ್ಯವಸಾನ 
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ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಾದದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಂದಾಕ್ರಾಂತಾವೃತ್ತದಿಂದ 

ಮಾಡುತ್ತ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಂತಿಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಕವಿ ನೀಡಿರುವ 

ಶಬ್ದದಿನ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. “ಯಸ್ಯಾಂತಸ್ಥಾಃ ಕುಮತನಿರತಾಃ ಪ್ರೇಕ್ಷೆತಾ 

ಅಂತಕಾಂತಮ್*ವ-೨) ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮನಗಾಣುಬಹುದು. 

ಇದಲ್ಲದೇ “ಫ್ರಕ್ಚಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಕ್ಷಿಭಿರಿಹ ಸತಾಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಫಾಲಾಕ್ಷಿಜೇವ” (ವಿ-೫) ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, 

ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಸಾದಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರಿಗೆ 

ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತಹ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

೬ನೇಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿಆಚಾರ್ಯರ ವಾಣಿಯನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು 

ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

“ಶುಭ್ರಶ್ರೋತ್ಠಪ್ರವರಶಿಖಿನಾಂ ಶರ್ಮಣಾ85ಸಾಭ್ರವಾಣೀ 

ಘಂಟಾವಾಣೀ ಸುಖಮುನಿಸುವಾಕ್ಶ್ರೀಶಪೂಜೋತ್ಸವೇನ ! 
ದುರ್ವಾಜ್ಯತ್ರದ್ವಿರದದರದಾನೇನ ವನ್ಶೇಂದ್ರವಾಣೀ 

ಕಾಂತಾವಾಣೀ ಬುಧಮಣಿಹೃದಾಕರ್ಷಣೇನಾಸ್ಕ ವಾಣೀ 11 

ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ನಿರೂಪಣೆ! ಸೇರಿದ್ದ ಶ್ರೋತೃವರ್ಗವು ಶಿಖಾಮಂಡಿತರಾಗಿ- ದ್ವರೆಂಬುದನ್ನು 
ಅಭಿವ್ಯಂಜಿಸುವ ರೀತಿ, ಘಂಟಾವಾಣಿಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದೀಕ್ಷೆಯ ಫಂಟಾಘೋಷ, 
ಹೀಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳಿರುವುದನ್ನು ವಾಚಕರೇ ಗುರುತಿಸಲಿ, ಹೀಗೆಯೇ : 

ಇದರ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ - ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಗೊಳಿಸಿ, 

ಕವಿಯು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವರ್ಣನೆಯಂತೂ ಸಾಹಿತ್ಯರಸಿಕರಿಗೊಂದು ರಸದೂಟವೇ ಸರಿ. ಅದನ್ನು 

ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸೋಣ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪರೋವರದ ಎದುರು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು 
ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಕಾಭಿಜೃತೀರ್ಥರೇ ಸೂರ್ಯ. ವರಖೇಡಿನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರೇ ಚಂದ್ರ. 

ನೆರೆದಿದ್ದಧೀರರೇ ತಾರೆಗಳು, ಸುಜನರ ಹೃದಯವೇ ಹಗಲು. ದುರ್ಜನರ ಮನಸ್ಸೇ ಕತ್ತಲು. ಹೀಗೆ 

ಒಬ್ಬಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಿಧದಿಂದ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಕವಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಔಚಿತ್ಯ, ಎಲ್ಲ 

ಸಹೃದಯರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. 
“ಭೀಮಾಭೊಆಭಾತ್ಸ ನಿರಭಿಭವೋ ಭೂಸುರೋ ಭಾಸುರೊಆಲಮ್”' (ವಿ-೯) 

ಎಂಬ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ 
ಒಪ್ಪವಂತೆ "ಭ'ಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ರಾಜನ 

ಜೊತೆ ನಡೆದ ವಾದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, “ಧನ್ಯಂ ತೇನೇ ಸ್ವಗತಮತುಲಂ ರಾಮದೂತಸ್ಯ 

ದೌತ್ಯಮ್” (ವಿ-೧೫) ಎಂಬ ಕವಿಯ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿದೆ. ರಾಮದೂತನು 

(ಹನುಮಂತದೇವರು) ರಾವಣನ ಪುರವನ್ನು ಅವನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೆ ಸುಟ್ಟು, ಅವನನ್ನು 
ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಕೊಚ್ಚಿ ರಾಜನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೆಂಬ 
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ಪುರವನ್ನು ಅವನ ಮತದ "ಭಾಮತೀ' ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬುವ 
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಅವನನ್ನು ಮೂಕನನ್ನಾಗಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮದೂತನ ದೌತ್ಯವನ್ನು 

ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದರೆಂಬ ವರ್ಣನೆ ಯಾರಿಗೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ? 

“ ರಾಜದ್ರಾಜಸಭಾಜನಂ ಬಹುವಿಧಂ ನಾಂಗೀಚಕಾರೇತಿ ಕಿಂ 

ಚಿತ್ರಂ ಯತ್ರ ಪರೈೆವ ದುರ್ಲಭಜಗದ್ರಾಜಪ್ರಸಾದೊಆಜನಿ” (ವಿ-೧೭) 
ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಧರ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದಂತೂ, ಆಧುನಿಕ ಪಂಡಿತಮ್ಯ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ 

ಆದರ್ಶದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ದೇಶಿಕ-ಕಾಲಿಕ 

ಸಂಗತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವೈಷಯಿಕವಾಗಿ ಕವಿಯು ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು, 

ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ನೋಡಿರಿ - ವಾದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದನಂತರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 
ವರ್ಣಿಸಲು ಕವಿ ಬೆಸೆಯುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು. “ಗೂಗೆಯಂತೆ ಮದಾಂಧರಾದ ಕೆಲವು 

ಅಸಜ್ಜನರು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾದವೆಂಬುವ ಕೆಂಪಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನುನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಾಗಿ 

“ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆಂದು'' ಕೂಗುತ್ತ ಅಪಹಾಸ ಮಾಡಿದರೆ... ಮಾಡಲಿ. ಅದರಿಂದ 

ಹಾನಿಯೇನಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಘೋರವಾದ ವಾದವೆಂಬ ವಿರಾಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ 

ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು, ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ 
ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ'' ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ೨೦ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ವಾದದನಂತರ 

ಗ್ರಂಥಗಳ ವರ್ಣನೆಗೆ ಸಂಗತಿಯಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲದೇ, ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ 

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ ಜನರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು 

ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯದ ಸುಂದರ ಸೊಬಗಿದು. 

ಇಲ್ಲಿಂದ ೩೦-೪೦ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವರ್ಣನೆಯಾಗಿವೆ. ಕವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲದುಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪು. ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಆಪ್ತ 

ಜನರಿಂದ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಕಂಡು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು 

ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಿದೆ. ಶ್ರೀ 
ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಣಸ್ತವನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ರಗ್ನರಾವೃತ್ತವನ್ನು ಕವಿಯು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು “ಯದ್ಲಂಥಸ್ತುತಿರದುತಾ 

ಗುರುಗುಣಸ್ತೋತ್ರಾಯತೇ ನೂತನಾ''(ವಿ-೬೧) ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಿನೂತನ ಕಾವ್ಯಕಲಾಕೌಶಲವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೆ 

ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಸುಚಿಸಿರುವ ಕಥೆಗಳೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ತುಂಬಿವೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೀಗ ನೋಡೋಣ. 

ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು "ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 
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ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯ "ಸೌಗಂಧ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ : ಖಂಡನವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದನ್ನು, 

ಕವಿಯು ತಿಳಿಸುವ ಬಗೆ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. "ಸೌಗಂಧ್ಯವು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. 

ಅದನ್ನು ನುಂಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯು ಪತಂಗಹುಳುವಿನಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆರಗಿದನು. 

ಅದರಿಂದಾದುದೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯು ಮೈಯೆಲ್ಲಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣನೆಂಬ 

ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಷಪೂರ್ಣವಾದ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳಿಂದ 

ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲಂತೂ ಅವನ ಮುಖದ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ ಅನಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ 

ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ 

ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. 

ಇದರಂತೆ, ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾರ್ಣವವೆಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುವ 

ನದಿಯು ಪ್ರವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾವಾದವೆಂಬ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಹೊಂಡದಂತೆ ಜಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ 
ಅಲಂಕಾರರಂಜಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಿಧಾನವೂ ಬಹಳ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. 

ಆಚಾರ್ಯರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಿರುವುದನ್ನು “ಸ 
ಚ ವಿದಧದಗಾಚ್ಛತ್ರುತಾಂ ಮಿತ್ರತಾಂ ಚ '' (ವಿ-೨೭) ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದಂತೂ 
ಚಮತ್ಕಾರದ ತರಂಗಗಳನ್ನೇ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ 
ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಚಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರೃವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯು, 
ಮಿಥ್ಜಾ ಪರಚ್ಛಿನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ, ಎಂದು ಅವನ "ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಜೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಮಾತ್ರವನ್ನು 
ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮಿತ್ರರಂತೆಯೂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೀಮಿತವಾದ್ದರಿಂದ 
ಶತ್ರುವಿನಂತೆಯೂ ಆದರೆಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವರ್ಣನೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನೂ 
ರಸಿಕಶಿಖಾಮಣಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಔಷಧವೇ ಸರಿ. 

ಇದರಂತೆ, "ಅಭಿನವಶರದಾಗಮ' ಗ್ರಂಥವನ್ನು "ಮಾರ್ತಾಂಡೇ8ಪ್ಯಕ್ರಮೇಣ' ಎಂದು 
ಅನೇಕ ಕಥಾಸಂಗ್ರಾಹಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದ ವಿಧಾನ, ೩೩ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರದಿಂದ "ಸಿದ್ಧಾಂತಭೂಷಣ'ವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು, ೪೧ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ 
ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು. 

ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಕವಿತೆಯನ್ನು 
"“ಆದ್ಯಾಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಮ ಪಾದೋದಿತಗತಿಯುತವಾಗ್ದಾತಿವ್ದತ್ತಿಂ ವಿಧತ್ತೇ'' ಎಂದು 
ನಿಷ್ಕರ್ಜಿಸಿರುವುದಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 'ವಿಪ್ರಸಂದೇಶ' ಕಾವ, [ವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 
ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ೪೭ನೇ ಪದ್ಯದ ಸೊಬಗಂತೂ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಇದರಂತೆ " ಹಸ್ತಾವಲಂಬನೆ' 
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ವೆಂಬುವ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತವೃತ್ತದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಂಬ ಭುಜಂಗಗಳು ಹೃದಯದ. ಭಕ್ತಿಯ 
ಕಡಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನಾಗಮಿಸದಿದ್ದರೆ, “ಶ್ಲೇಷಶಾಯಿತ್ವಲಿಂಗಂ ನೂನಂ ವಿಷ್ಣತ್ವ 
ಸಿದ್ಧ ವ್ಯಭಿಚರಿತಮುತಾಸಿದ್ಧಿ ಬದ್ಧಂ ಬವೇದ್ಧಿ * (ವಿ-೫೨) ಎಂದು ಚವತ್ಶ್ಕಾರಿಕವಾಗಿ 

ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನಂತೂ ಯಾರು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇನ್ನು, ೫೫ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ 
ಸಮಗ್ರಕವಿತೆಯನ್ನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಈ ರುಕ್ವಿಸೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅನ್ಯರು ಅಪಹರಿಸಲು 

ಶಕ್ಕವೇ? ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನು ಅವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸದೇ ಇರುತ್ತಾನೆಯೇ? ಎಂದು ಎರಡು 

ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ “ಹರತಿ ಸುಕವಿತಾರುಕ್ಕಿಣೇಂ ಕಿಂ ನ(-)ಕೃಷ್ಣ' ಎಂಬ ವರ್ಣನೆ ಆಲಂಕರಿಕವಾಗಿ 

ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲದೇ, "ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು' ಎಂಬುವುದರ ಸ್ಟಾರಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವನ್ನು “ಭಾಷಾಲೇಶೇನ ಲಭ್ರ್ವೇ'' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕವಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಂತೂ ಆಧುನಿಕ 

ಲೇಖಕರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಕಿವಿ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 

“ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಕಟಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದ 

ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಲೋಭಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ತಮ್ಮ ಪಾದಾವಲಂಬಿಗಳಾದ ಅತಿಜಡರಾದ 

ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಸಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿಲೋಭದ ಶಂಕೆಯಾದರೂ 

ಹೇಗೆ?” ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ೫೯ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕವಿಯು ಗ್ರಂಥಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ನಂತರ 

ಶಿಷ್ಯರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗತಿಯು ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯವು ಈ 
ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಕರ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ನಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ. 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕವಿಯ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಸುಂದರ-ಸರಸ- ಸಾಲಂಕಾರ-ಗಂಭೀರ 

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಧದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸ್ಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಸಂಹರಿಸುವುದು 
ಸೂಕ್ತವೆಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೆಶಿಸುವುದಿದೆ. 
ಆಚಾರ್ಯರ ವಿದ್ಯೋಪಜೀವಿಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಶ್ರೀ ೧೦೮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರನ್ನು 

“ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋ*ಲಭತ ಗುರುತ್ವಮಾಶ್ರಮೇಣ “ 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಾಶ್ರಯಣಗುಣೇನ ಮಿತ್ರಭಾವಮ್ !! 
ಶಿಷ್ಯತ್ವಂ ತದುದಿತವಿದ್ಯಯಾಸ್ಕ ಭೇಜೇ 
ತಚ್ಚೆತ್ರಂ ತ್ರಯಮಿಹ ದುರ್ಲಭಂ ನಿವಿಷ್ಟಮ್ !! (ವಿ.೬೨) 

ಎಂದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಕುಂದಾಗದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಯಿದ್ದ ನೈಜವಾದ 

ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದು, ಕವಿಯ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಇದರಂತೆ 

“ದುರ್ಧರ್ಷೋ ಮಿತಧಿಷಣ್ಳೆರಯಂ ಮನೀಷೀ'' ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಜಾಲೀಹಾಳ 
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ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು, “ಬಾಹೀಕದ್ವಿಗುಣಿತರಮ್ಯಹಾರ್ದಕೀರ್ತಿಃ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ 

ಸಂತೇಬಿದನೂರು ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರನ್ನು, “ಆದರ್ಶೊೋ ಗುರುನಿಯಮೌಘದರ್ಶನೇಟಿಯಂ'' 

ಎಂದು ತನ್ನ ಪಿತೃಪಾದರಾದ ಬಾಳಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು 

ಅವರಿಗೇ ಉಚಿತವಾದ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು ಕವಿಯ ಸೂಕ್ಷಮತಿಗೆ 

ಒರೆಗಲ್ಲಿನಂತಿದೆ. "ಿಷ್ಯಾನೇಷ ಶಶಾಸ. . .'' (ವಿ-೯೭) ಎಂಬ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ 

“ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜೀವಿಸಕೂಡದೆಂದು'' ಆದೇಶಿಸಿದುದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸುವುದಂತೂ 
ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವರ್ಣನೆಗೆ 
ಕವಿನೀಡಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು, ಹಾಗೂ ಆ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಹಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಚಕರೇ 
ಗಮಿಸಲೆಂದು, ಲೇಖನವು ಏಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿವೇದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಆಚಾರ್ಯರ 

ಸಮಗ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

“ಹೃತ್ಪಾತ್ರೇ ಸ ಕಥಾಪಯೋಜಇಮಿತಸುಹ್ಟದ್ವತ್ಸಾಂ ದುಹನ್ ವ್ಯಾಸಗಾಂ 
ಕುರ್ವನ್ ಭಕ್ತಿರಸೇನ ತದ್ದಧಿ ಸುಧೀಮಂಥೇನ ಮಜ್ಡನ್ ಧ್ವಿಧಾ !! 

ಆಕ್ಷೇಪೋತ್ತರತಸ್ಸಮುದ್ಧ್ಭತಮಥೋ ಸತ್ತತ್ವನವ್ಯೋದ್ಧತಂ 
ದಾಸೋಕ್ತ್ಯಗ್ನಿರುಚಾ ಮುದಾಜ್ಯಕ್ಕದಭಾತ್ ಸದ್ದೀಪಸಂದೀಪಕಃ !!'' (ವಿ-೧೦೪) 

ಬಹು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಈ ಪದ್ಯವು ಈ ಶತಕದ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ರತ್ನದಂತಿದೆ. ೧೧೫ನೇ ಪದ್ಯದ ವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಪಾಕವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ರೂಪದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ 

ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಸುಮಧ್ವವಿಜಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ "ನಮಸ್ತೇ 
ಪ್ರಾಣೇಶಪ್ರಿಯಕುಲಜನೇ ಸಾತ್ವಿಕಸುತ'' ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗು ಆ 

ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾದಗಳಿಂದ ಮೂರೂ ಶತಕಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವುದು, 

“ಶ್ರೀಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಟಸಾರಥಿರಿವ ಪ್ರಾಫ್ಲೊತು ಸತ್ಸಂಸ್ತುತಿಂ'' ಎಂಬ ಕವಿಯ ಕೊನೆಯಾಸೆಗೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಅನುಗುಣವಾದ ಉಪಸಂಹಾರವಾಗಿದೆ. 

ಉಪಸಂಹಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು 

ಈ ಶತಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶತಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಶಿಖರಿಣೀವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ಶಿಖರಪ್ರಾಯ 
ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹನುಮ-ಭೀಮ-ಮಧ್ವ ಎಂಬುವ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರತ್ರಯದಿಂದ 

ಸೇವಿತನಾದ ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಂಬುವ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದಂತೂ ಅನೇಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಥೆಗೆ ಆದರ್ಶನಾದ 
ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕಥಾಶತಕವನ್ನು, “ಸ್ವವಿಹಿತವೃತ್ತಾ 8 ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಗವದಾರಧನಮೇವ 

ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಗೀತೆಯಿಂದ ಸದಾಚಾರದ ಉಪದೇಶನೀಡಿದ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನೆನಿಸಿದ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಚಾರಶತಕವನ್ನು, ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸದ್ದಿಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನಾವತಾರವೆನಿಸಿದ 
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ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಶತಕವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಆ ಆ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳನ್ನು 
ಸೇವಿಸುವ ಹನುಮ-ಭೀಮ-ಮಧ್ವರೂಪದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮಾಧ್ವೀಯ 
ಸತ್ಕಾವ್ಯದ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣದ ಸೊಬಗನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣೀಶ 
ವಿಜಯ-ಗುರುವೈಭವಕಾವ್ಯಗಳಂತೆ ಮುದ್ರಾಶ್ಲೋಕರೂಪವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವೂ ಆಗಿದೆ. 
ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಾವ್ಯದ ಆದಿಮ ಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀ' ಪದದಿಂದ ಕಾವ್ಯನಾಯಕರಾದ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ಈ ಅಂತಿಮಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀ' ಪದದ ಅಂಕಿತದಿಂದ 
ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾದ ತಂದೆಗಳಾದ ಬಾಳಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು 
ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ, ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಕಥಾ-ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳಿರುವಂತೆ, ತಂದೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇವುಗಳು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಕವಿಯ ಗುರುಭಕ್ತಿಯು ಮೂರ್ತಿಮಂತವಾಗಿ 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತಿದೆ. 

ಕಾವ್ಠದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಈ ತರಹದ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಾವ್ಯನಾಯಕರಾದ 
ಪಂಡಿತರಾಜ ಶ್ರೀ ಜಾಲೀಹಾಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು 
ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧ ಆಭರಣವಾಗಿಸಿದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಅದರ ಗುಣವೇ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಷ್ಟೆ. ಇಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ 

ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ಆನಂದಿಸಲೆಂದು ಸುಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 

ಪ್ರಕೃತ ಕಾವ್ಯದ ಕವಿ 

ಈ ಕವಿಯು ನಮ್ಮಸೋದರಳಿಯನು. ರುಚಿರವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ಈ ಹುಡುಗನು 
ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯನೆಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತನು. ಈ ಕಾವ್ಯ ನಾಯಕರಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಪೂಜ್ಯ 

ಪಿಶೃಪಾದರಾದ ಶ್ರೀ ಜಾಲಿಹಾಳಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಿಯದೌಹಿತ್ರನು. ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವನನ್ನು 

ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ 

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಮೊಮಕ್ಟಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡದ ಆಚಾರ್ಯರು 
ಈತನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತಕರಣಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು 

ಗಮನಿಸಿದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅಕ್ಬರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು 

ಮಾಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಲಕನ ಮುಖದಿಂದ 

ತೊದಲು ನುಡಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. “ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ 
ರುಚಿರಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನೇ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ 
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು'' ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ 
ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಅಂತರಾಳಾರ್ಥವು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ 
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ಇರದು. ಉಪನಯನದ ನಂತರ ಎಂಟು ವರುಷದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ರೂಪಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದ ಕಾವ್ಯಕೋಶವ್ಯಾಕರಣಾದಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮತಂದೆಗಳಾದ ಬಾಳಗಾರು 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕ್ರಮೇಣ ನ್ಯಾಯವೇದಾಂತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು 

ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿನೋದ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ವಿಚಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟರ 

ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕವಿತಾನಾಟಕಾದಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರತಿಭಾಪ್ರಭೆಯ ವಿಕಾಸವು ಕೇವಲ ಶ್ರೀ 

ಪೂಜ್ಯ ಆಟಾರ್ಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದ ಫಲವೇ ಸರಿ. ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ವಚ್ಛೇಖರರಾದ 

ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮದೌಹಿತ್ರನಿಂದಲೇ ಈ ಕಾವ್ಯವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದು 

ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈತನಲ್ಲಿರುವ ಹರಿವಾಯುಗುರುಹಿರಿಯರ 

ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕ, ಈ ಖಂಡಕಾವ್ಯದಂತೆ "ಶಾಂತಕೌಂತೇಯ' ವೆಂಬುವ ರೂಪಕವನ್ನು 
ರಚಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾದಿಗಳಲ್ಲಿಪರಿಶ್ರಮವಿರುವುದು, ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಸರ್ವತೋಮುಖ 

ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಪರಮಪ್ರಿಯ 

ಚಿ।ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ 

ಮಾತೃಶ್ರೀ ವೈನಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯ ಸುಬ್ಬಣಾಚಾರ್ಯದಂಪತಿಗಳ 
ಪುಣ್ಯ ಸುಪೌತ್ರನಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಳಗಾರು ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸುಪುತ್ರನಾದ 

ಚೆ|ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ 
ಹರಿಭಕ್ತಿತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂಬ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕೇವಲ 

ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

ಧಾತೃ-ಕಾರ್ತಿಕ-ಶುದ್ಧ-ದಶಮೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಜಾಲಿಹಾಳ 
ವಿಜಯದಾಸವರ್ಯರ ಆರಾಧನೆ 

೨೦-೧೧-೧೯೯೬ 
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1 ೫: ॥ 

।। ಗ ೫೫೫ ॥ 

೫ ಗೌಸ ಇ; ತಗ್ಗ7೫ 8%477ಗಕೆಗಿಗ7] 

ಕ್ಡತ 4! ಇರಗಾ 
ಇರಾ 

ಔಾಾಗಾಸ್ಸಾ 

ತಗಗಗಗತಾ್್್ 
ಇಂ 

೫ಣ್ಣಾಗರಗೌಾತಗ್ಷಾಗಣಗ್ಗ್ ಇತ 
ಇೌಷ್ನ! ೫೫ 7%77ೂರಾಗ ಇತ್ ೫ಾತಾಗಿಸ್ನ್ನ ॥। 
ಇಸ ೫ ಸೇಣಗಿಗಿಗಾತ್ಗೆ ಕಸಗ್ತಾ್ಮ್ಮ 
ಇಡಾ ಇತ್ಗಗರ ಇ ಕ್ವ ಗೌಟ್ ಇ ಔೌಸಾತ್ರಕ್ನ್ ॥। ॥ ॥ 

ಇಗಾಗಶ್ರ್ರಾರ್ಟಾ 

ಇಗೆ ಇಗರ್ತಾಕಾರರಾಗಿಗತಾಸ್ಮಹಾಣಣಗ್ನಾ ॥। 

ಸಗಿಗೌಗಾರ್ಪಾಗೌಇತಾಗರಗಗಿಗಾಗಿಗಿಗ್ಗ71 ತಇಗಗ್ನ್ ॥। ೪ ॥ 

 - ೫% ಗಾಗ 84೫೫೫ ಕಗಾಡಿಗಿ ಕಾಡಿ । ಕ್ ೫೫ 8173೫೧71೯೧೧ । 

ಸರಾಗಾಾಗಿಗಾಧಿಕಿತ್ತ ತೇ4ಸೌರಗಾ । ಕ೫೪ ೫835 5೫, ೫೫೧ ಈ: 8೫: । 

೫೪ ಸಾಾಾಗಿಕಾಗಗೆಗ । 77 ಇ: 777% " ಸಕೌಾಗರಗೌಣಿ: ' ಇಂ ಇ) 

೯ಾಗ7/ ತಗ ೪ಇ೪೯್ರ: ಗಸಗಸ 7ೌ ೪೯: ಗೌಸ ೪ಇಾತ್ಗ್ಗೆಕಿಗಿ ತಾಗಿಕ 

ಸಸೆಕ್ ಖೇ೫. ಕಣಿಗಾತೌಗೆಸ 7೫೪೫ಗ್ಗ । ೫೫ ಗೌ ತಾಡಿಶ್ನಾ ತಗಗ೫*್ 

ಇಗ ೪೪ ತತ್ ಇರ್ರಾಪ್ರಾರ್ಥಗೌಗಾ''! ತಗಷ್ಷಾತಾ: « ಇ) ೫೯ ॥ 

88119 - ತಗಿಷಾಸತ್ನಾ / ತಾಗಾಸೆ 77೫7೫೫೫7೫೯೫: ೪೧7೫ಾಗ್: / 

ಾಸಗ್ಗಾಗಗಿಸರ್ಗ7ಳಾಗ್ ಸತತರ್ಗಗಿ ಸತ್ನಾ । ಕಾಗಗಗಿಗಗೌಗಾಕೌಕ] ಸಕ ತಾಣಗಿ 
ಗಿರ೪ರ್ವಾಗ್ಗಿ: ಕಾಣಾಡೆಸಸ೫ಗ್ ಕಾತರ ಕಳಾ ಗೌಸಗೌಗೌಕ, ಕಳಿಕಾಣ 

7ತ7ೌರಿಗಾಗಗಗೆಗಾ, ಗಣಕ ಗೆಗ್ಗಗರಾರ್ಗಾಸಾಗ್ಗಿಳಾಳಿ 8೯: ತಗಿ: 

ತಗೆ ಗೌಢಿಳಿಗ: / ಸೌಷಾಾಾರ್ಪಾರಾರಾಗೌಗಾಗಾಾ ತೆಗ ತಾರ್ಗ್ರಾಗ್ಗೌಳಿಗಗಗೌ 

ಕಾಗಗ್ಗ | ಗೆಸ್ಗೌಡ್ಟ, ಕ್ಷಸಸ್ತಫ್ಗೌ, ಸಾಕ್ ತಗ ಇ ಗಿರರಸಾಫ್ಗೌ ಗೌಾತಾಗರಾಗಿ 

ಠಾ ಗಿರಾಗ್ನಾಫ್ರಣಗಗ್ನ । ಇ೪ಕ ಕತ್ಗೌಸ ಕಿಕ್ಷಣಾಗ ೫ । ಇಗ 



_ ಸಾಾಗಣಗೌ: ಕಾಕೆಳಾರೌಗ! ಇತ್ತ ಕಾಣಾ ಇಗೌಗ್ನ ॥। ೬ ॥॥ 

ಸಸ ಎಂಗ ಸಖಾ 
`` ಕಣಣರ ಕನ್ನ ಕಾಣೆತಾಸಿಗ! ತಗ್ಗಗಾಥಾಗ್ನ 

8. ಜೆಗಗ್ರಷಾರಾತರಾಗಗ ಕಗಾನೆಗಗಾಗೌಸ 
ಯ ಡಿಸ ಟ || 

೪ - ತಗಾಗಟತಾಗ್ತಾ - ಹಸ ಎತ್ತ ಕರಗಳ / ಇಗ ೫೫ ಹತ ಗಿಡ 
೧7೫78:1 ಕಾಗ ಸಗ್ಗಾಗಾಾಗಸೆಸಗೌಗಾಳಗ್ಗಾ ಇತಗಗಾಗ್ ಕ ಶತ 70% ಇರೇಗಾ ಕಾರಿ । ೫೫ 

ಇ ತಿಗಾರ್ಗಷಾಸಗೌಗ್ಗೌ ಸ್ರಾಣ್ಸಾ ॥ 

' 3 7 ಹಾಗಾಗರೇಗೌು: - ಶರ್ಟ್ ೫8 ಇಸಗಗ್ನ / ಪಸಸ್ತಗ್ಗ್ಗ ಗಳಿಕ: / ಇಗಾತಾರ್ಥಾತ- 

ಶಾಗಾಗೌಸಾಾ777 | ತಗಗ್ಸಠಾಗ್ರ್ಗಳಾಗರಗಿ: । ಗಸ್ರ್ರಾಸತಗ್ಗ ನಿರ: । ಶ್ರಾಸ್ಟಾಣಿಕತೆ: 
-ತಾಸಃ 1 ಇೌಾಗೌಸಾರ್ರಾಸತತಾಾ | ಕಾಜಾಣ - - ಗ್ಲಾಷಾಸಸ್ನಾ / 

- ೫ಇ೫ ತಗಳ [ಣಷ ತಾ ಕಾಣೆ: / "ಇಹ ಇಸಾಗೆ ತಳಾ: (7೫7) । ತಾರೇ 

ತ ಜಖಂ 7೫22. “ಇಸಾಗಾಸೌಿಸಾಗಾಸ್ನಾ್' 
ಕ್: ॥ 



4 3 75770 ಸತಾಕ್ ಸಹತ ಇಷಾಸ್ನ | ೩1 

ಔರ ಔಾ7೯೧೧೫7 ೫೧೧೫೧೫೯೪೫1! ಇ ಇಇ 
'ಔಸಗಾಗಾರಾರಾಗೌಡು ಸರಾಸ್ರಾಕಾಗಣಶ್ತಾಗ ॥। 

ಇಡ ಾಘಗೌತಾಗೌ? ನಗಿ: ಇತ ಸ್ಪರ್ಗಸಷ್ನಾ ॥॥ 9 ॥| 

೫77೪೫೫ ಇಗ ಕತ ಗಾಷಾರ! ಸ್ಪರ್ಶಾ ಇತ] 
ಕಾಸೆ ೪ ಇಗಗಷಾಗೆೇತತ್ತ ಇಇಗ೧ರ೫ಗೇ ೫ ।। 
ಇಗ ಇತ್ತಾಗ ಇಗಗ್ಗೌಷಗ 
ತಗೆ ಗಜಗಳ ಸಾಗ್ಗಿ! ಇಗಾಗ್ನ | 6 ॥ 

ಇಸಗರಾಗಗೌರಾರಾಗಿಸಗಗಗತಾಗತ್ತಕ 

ಕಾಗ್ಟೆ ಗಇತಾಗಗಾರರಗಣೆಿತಗಗೆತಾಗಾಣಾಗಗ್ನ ॥। 
ಸ್ತತ ಗೌಸಗಳ! ಇಇಗಗ್ ಆಣ ಇಸ್ಗ5ಇ 71 
'ತ್ವರೆನ್ಸ್ ತಾಳ 0ಗ್ಗರಾಗತಗ77೫77೫೫ ಇ] ॥। ಇ ॥ 

ಇಗ: ಇಾಗಾಸಗಿತಾಗ 914 ಇಇರಾತ್ವಕ ಇಸಹಾಂಗ - 
ಇಗಗಗಾಗಾಹಗಾತ್ತತ ಕಳತ್ಗಾಸ್ನ ॥। ; 
3೬೫7 ಕಗ್ಗ ಗಾಳಗೌಸಾಗ್ಯ 3 ಸಗ್ಗ 1 ಇಗ್ನ 
ಗಾತ! ಸರಗ? ಹರಗಗಇರ7 ಇ! ಔಗಗಗಿತ ॥-೪0 | 



4 ತಗಾರ್ಟಗಾತಾ್್ 

7೫7 ಇಕಾ ತಕ ಶಗ್ಗತ್ಟ್ 708 ಗಾಗ ಕ್ರ 31 

ಚೆ719ಸತ್ತಸಗ70ಗಿ37ಗತತ್ತ ಸಹಸ್ರಾಣಿ || ೪೪ ॥ 

ಸಸ ಸಣಗೆಗಿ ಇತ್ತಗ್ತಃ ತಾಗ - 
587737೫7೧೫77೫7 ಗೌಗಗ್ಗ್ತಾಗ್ಗಾಗೌಂ್ಡ: ॥ 

ಇಸ್ತಸರಾತಾಗ್ರಗೌರಗತಾಗೌತಾಗೌಸ1 
7: 77೫ ಈಇಗೌಸಾಕ್ತಾಸಾಗಿಕಾಣಗೌಗಾತಾ: ॥ ೪% ॥ 

"ಸೌಕ್ಷಕರ್ತಾಕತೆಸಗ7೫೦ಇ ಇಳ್ಡ: 

ಸ್ತಗ್ವರ್ಗಗ್ಗಗಾಸಸಾಣಾತಾಗಣ; ॥। 
ಗ್ಗ ಈಗ್ ಗತಾ 

ತೌ! ತತ್ತ ಇತ ಇಾತತ ಸತ್ತಣಗ ॥ 93 ॥| ' 

ಕಗ ಸೌತಗಗ್ರಾಗಾಸಾಸ್ತಷ 

ತಿಗಸಕಸಾಸಾರ್ರಾಾರಾಗ್ಗ | 

11 - ತಾಸೆ ಘಡಿಗೌ ಶ್ರಘಾಣೆನ ಇ: ತಾಗಿತ ಇತ” 677 ಗಗ್ / ಘೌ ೫ ಕಾರಿ 
ತಿಣೆಕ ೫7 ಇಗೆಗೌಿ ಇಸ ಗಾಡಿ ॥ ಇಸಾ: / 

₹2 - ಇ್ತಸರ್ವಾತಾಗ್ರಕಾಗಿ: - ಶ್ಲ: । 

ಕತೆಸಗಗ್ಗಸಗಾಗ ಗಿಗಗಕ ಇ (777 13183 / 
₹ಗಾಸಾರ್ರೆತ್ಸ್ರಾಗಾಗತಾಗಿ ಇಗ / ಕತತ ಸಾಸಫೆ7 ತಗಿ) ಇಕಾಗಿತಾಸಗ್ರಾತತಿ2” 

ಕರಕಾಗತ್ಸಾಗಿಗ/೫ತಗಾಗೇಗಸಸಇರ್ಗಾೌಂತೆಸಗಾಷಾಡಾಾ8/ಪ್ರಾಣಾರ್ಗಾ787-1/ 
ತಾತಾ: । ಗಗ್ 

₹8 - ಕಾಷ್ಮಾ | 7ಗ್ಸ್ಗೌ 



ತರಗ್ಗಗತ್ತ್ ತ 

೫ೆಗಗನಾರಾಾಗಗತ್ತತಗೌಗಾಸಗಾಗ್ನ 
ಇಡ 9ಧಿಸಾಳ7ಗ ಇಡಗೊಗಗ್ನ ।। 1% ॥ 

ಇಸ್ನಗ್ಟಿಗಿತತಾ ಔತ: 
ಇತಾಗಳಿಕಷಾ ಗಗತಗ್ಗಸಣ್ನ ॥। 

೫ಗಗೌಗು ತಗಗಾಗಾಕ್ಗಗಗಾ ।। ೪೬ ॥ 

ಇರಗಾಗಗೌಗ್ಗ್ಗರ್ಕಾಗತ್ತ: 
ಇಚಗಾತ್ರಷಾಗ ಇಾಸ್ಟಗಾಲ್ಗಳ: ॥॥ 

; ಕತಾ: 
ಸ ಇರೆ ಸತಾಗಾಕ್ನತ್ತ: ॥ 9೩ ॥ 

735ರಾಜಿತ್ತಾಗೌಸಗಾತತಳಳ್ಳ - 
1ೌಷಾಗ್ಗಗೌಸರ್ಹ: ಸ 77: ॥ 
ಕಳ ಸೆಗಾಗಾರ್ತತ ತಗೆ! ಕ್ತ: 
'ಇತಾಗತ್ತಕಾಗಗಾರಾಗ್ಯಾತ: ॥। 90 ॥ 

3೫ 10! ತಾರಾ: 
ಇ 7೮ ಗಾಣ ॥। 
ಇಗ೫೫೫೧77 ಗರಹ ೫5 - 
ಗೌಸ 09ಗೌಗಾಣ ಕ ಟ। ೪6 ॥ ; 

₹೫ -ತಿಗ್ಲಾಪಾಗ್ನಾ - ಢಾ ಕೌತ್ಯ: | ಕಾಣೆಸ್ಸಾ! ಗಗಿಗಾಳಳ್ಗಾ - ಸಿಕಾಸಾಗಿತ "ತ7ತಾಗ್' 
ರೌ ಇಳ್ಳಾ | ಗೌಡ್ ಗೌ ೫ಾಣಾ ಕ ಗೌಸ । ಕಸಾರ್ಗ್ಸಾ /| 

2೮ - ರಾತಾ । ಕಾಶ | 

₹೩ -ಇಪ್ಪಾರ್ಸ್ ಕಗಗ ಪ್ರಾಣ ತಾಗೌತ ಕ್ೆ ಗರ್ಗ: | ಗೌ: - ಶಾಕ: | ಇತ್ತಾ: ಕಳೆ! ಕಳ” 

ಗೌಸ: । ೫7: - ಗಾರಿ 7೪ತ: ಶ್ರ: - ಇತ: । ತತತಾಣಗ್ಗ ಕಿಶ್ತಣ: । ಶಾ್್ಮ್ / 

₹೨ - ಔಷಾಗತ್ರತಾ - ಡೌ ಫೌ ತಗತ್ರೌಧ ಕಾಣಿ: / ಗೌಳಗಾಗಾಗತ್ಗಾ: । ಶಳಗಳ್ಳಾ /| 



6 ತಗರ 

ಸಾಾಗಷವಗಳಗೌಗಾಗಾಣು - 
*ೇಗಗಾಿಸಾಸೆಕಾತ್ತತ ಇತ್ಮಾ ॥: 

ಕಾಡಗಾಗಾಗ ಇ ಕಗಗ - 

ಸತಗ? ಸ್ವರ ಇತ್ತರಿ ೫! ॥ 19 ॥ 

ಇಗ! ಕಗನಗ 

ಇಸಾ ಇತತ ೫೫ ॥|. 
ಇರರ ಸಾಗ್ಗಾಕಸಗಗಾ 

ಇ ಕ್ತ ಸತಾ ಇ೫೫ಹತ್ನ ॥ ಇಂ | 

ತಗ ಕೌಸಾಗಾ: ತಾಗ: ಹಾ್ತರಗ್ಗಕರ ಇ ತ್ಗಾತಾಗ 

ಇಷ್ತಾಪತಾತ್ಷಾರಾಗಗೆಗ್ಟಗಗಸಾ: ॥॥ 
ಗ ಇ ಗತಾಗೀ ಬ ಇಗ 

ಸತ! ಇ೮[ಸ ಶಾಧಿ! ಇಗ! ಇಗನ್ನ ಇತನ! ಹಣಾ: ॥। 7೪ ॥1 

ಇಗಗಾಗಣೆಗಾಶ್ಪಸಗ್ಗ೪7 ಸರ್ಗಗೆಗಗ೫೫ಗೆ 

ಇಇ್ಛಾಗಗೌಸಾಗಾಸಗಿಗ ಜೌೇಣಗಗಷ 11 

ಇ74! ಇತ್ತ: ಸಸರಗಿತಾರಗಾಗ್ಗಾತಾ ಸಂಡಾಗಿಡೇ 11 ಇಇ: 

3೫ ಶೆಣಾ ಸಗಾಗೌಗಾಗ್ಗಗ' 
ಇನೆ! 1॥ 

ಹ ಸುತ ಚಚ ಹಬ ಚಟು ಕಯ ಟು ಭಟ ಭೂ ಚ । 
ಆ ಚ 

2 - ತಿಗಡಿ ಸತ್ತಗಾತ್ರಳು - ತಗಗ೫೫೪ ಸಸ ಸ್ವಾ ಅಸಗ) ಗಿಇಫೆಗಳೆ 37ರ ಸಾಡಿರಾಗ್ಗಿ 

2777 / ಸೌರ್ಟಾರಾ್ಸ: / ಇೌ7900 ಸ್ವಗೌಗಾಳಿ: ಗೌಸತೆಕ್ಳಾ ) ತಗ ಕಾಗೌಸಾಳ್ತಾ ಸ್ಪಾ 
ಕಗೌಿರಾಗಗೌಗಾಡ 0ಗಿಾಳಿ ಶೌಣಗಿ । ಗೌಡಾಸ್ ಇಫೆೊಸ್ ಹಾರ್ । ಸಾಾತ್ । 



ತಗ್ಗಗತ್ 

'ಸಗಸಇಇಾರ್ಜಾರಾಗಗಿಗ! 
ಕಾಸಾಗೆ ಪಗರಣ ॥। ಇಳ ॥ 

ಸಗ್ಗ ಇಸಿಂಗಿತಾಗಾಗಿ 
ಸ್ಮಾಸಾಗಾತ್ರಣಾಸಾಾಗ ॥ 

ಯ ಜಯ 
ಇಾಗಾರ್ವಾಗತಾಗಿಗಿಗ ಇಗತತಗ್ಳ ॥॥ ಇಇ ॥ 

ಕ್ಷಾಸಾಗಾಗಾಗಿತಾಜ1 
ಇಕೆ ಇತ ಗೌಷತಗಣಗಣ್ಣ್ಣ ॥। 
೪೫ ಇತ! ಅಾರಳಿಗತಾಗೌ 
ಹಾತ್ತಸಾಕಾರತ!ಗಿರಗಳ! ॥ ಇಒ || 

ಇಗಕೆಗಗಾನಗತಗಾಗಾಗಗ 
ಗಾಗ್ಗಾತ್ಷಶ್ತಕಗಗರ೯೯೫ನಣ್ಗ ॥। 
ಇಗ ಇಗಗೌಗರಾಗಗಣಾಣಿ: 
ಗೌಗಗತಗಹಾಕ್ರಗಾಣಣಣ 9 | ಇ೩ ॥ 

3೫ ಸಹರಾಗತ್ತಣೆಗಗ್ಗಗ 

೫ಇ೫ಗೌಣ್ಗ್ ಕಗಗ ಇ ಸಗ । 
ಇಸ ಗಾಸತ್ತಾಗೆಗಗಗತ! 
ಇಇಸೌಇಗಿರ್ಗಸಗೌಗ್! ಗಡೆ! | ಇ0 ॥| 

23 - ೫೫೫ ಗೌಸ ತಗೌಗಾಹಾಗಿಗಾಗ್ನ ಜಗೌ ೪೪% ೪೫: । 7ತ್ಟಗಗಳ ।/ 
2೫ -ತಗೌ: - ೪೪: / "ಇರ್ಥಾ ಭಗತ: '' ಭಾ೫೫: ॥ ಇರಾರ್ಣಳಳ್ನ । 
ು - ೫ೆಸಗೌರಾಗಣಿಕಿತಾಗ ಕರಗ: ಇಗ ಫೌ ಇಗ । ಸಾಗಾಗೌರಾ7ಗಗಣಗಾಗಳಾಗಲ್ಣಾಾ। 



& ತಾಸ 

*ಗ್ಗಗಾಸಕಾಸತೆಸೆೇಷಾ: ಇಷಗಾಸೆ್ಗಗಾಳಿ - 
ಇ] ಪ್ರಾಸೆಸಗಗ ಔಣ: ಜೆಣಗೌಾಣ! ೪: ॥॥ 
ಇಗೌಗಾರ್ಗಾಗೌತಗಿ: ಷಾಣಾಣ್ಗಾ ಇವಾಗ ಸ್ವರ್ಕೀಷಗ್ಮ್ಸ್ 

ಗಣಗೌಣಗಾಗಣಗ 77ನ೫7 ಇರಸರಾಗಗೌಕಾಗ್ಮ 119 6 1 

ಜೆಗೌಡಗಾ ಕೌ ಇಗ ಈ ಇಚೆ ಇಇಷಾಸೆಗಿಾತಾಹಗಾಸ್ನ ॥। 31 11 

26 - ಇಾರಾತಾ - ಹಾಗ್ಗಕಾ77 । ಇ್ಟ್ಗ್ಣ್ಗಿಕ್ಳಾ ॥। 
36. - ತಿಗಾರಾಧಣೆ - ತಗಾಸಸತ: / "ಇಗ ಕ್ರತಿ ಫೆಕಾಗ'' ೪೯ ೫: । 
ತಿಗಣೆ: - ೫ಸಾಸಾಸಾಗಾಳ್ೆ: । 

ತಿಗಾಷ್ಗ - ಕಾಗಾಶಕಾ್ / 

77377 - ಕಪ್ಪ | ತಿಗಾತ: - 7೫7 | ಔಣ: - ತರೆ । ಗತಾ: - ಇಸ: 7: । ಕೆಗೌ - ಗೌಣ 

ತಿಷ್ಣಾತ್ ೫೫೪. 7%: । ೩೮೩6 ಶತಾಗೌ । ಇ - ಇಗಸಾ7೫ । 

ಇಾಸ್ರಾರಾರಿ - ಇಗ್ತಾಸತಾಕಾಗ್ಯಾ ₹೫: । 

ಕೌಶಾಸಾಸತಸ್ರ್ಗ: । ಹಾಗ ॥। 
30 ಗಣ್ಸಾರ್ಗಗತೆ ತಗಕ್ನಾಇಳ್ಳಾ / ಶಸ ತಸಾಗೆಗೌ ಗೌರಾ: । 7% 

3 - 30%ಗಾಗಇತ೫ಗೌಗೌ: - ಕಾಗಿ ಜಿಗಿತ ಗೌ ಇಾಗ್ಯಾತಗಿಗತಡಾ ಶೌ: ಇಳಿತಾ: 

ತಾಗ ಹೌಸಸಾಗ್ಗಾರ್ಸ್' ಗಿಗೌ ಗೌತ: । ೫೫: ಇ೫ಗ್ರಆ ಗೌರರಾಕೌೋಾಸಳಕಾಶಿಕ: / 
ಇಷ ॥ 



ಹ್ಗ 

ಇಗಸರಾಗಗಗಾಗಿ: 
ಇಗ ಕಾರಗಿ: ॥ 

*ೇಕಾಸಗಾರ್ಗಾಾಕಾ್: 
ಇೆಗೌಸಗಗಾಣಣಾ % ಇಗೆಸ್ಸ್ ॥ 31 ॥ 

2... 20೫ ಇ || 

ಇಗಾ7ಗಾ[ಗ್ಗಾತಾ: 
ಕರಕಗ್ಸಾೌಣ: ।। 
೫7 ಔೌಸಇಗ್ಗಾಗ್ಗ: 
೫ಗೌಸಗಗತಣಣಾ ಗ ಇಚ ॥ 3% ॥ 

ಕ ಇತಕಾರ್ಕ ಇ ಜೆಗಗ್ಸ 
777೫: ಕಾಸಗಾಳಗರ್ಗರಗಣ್ನ ॥ 
'ಔಸರ್ತಾಾಗಳಸಕಾಗಾ 8 
'ಔಾಗಗಗಹಗಾಣಣ ಸಸ್ಮ್ | ೬ ॥ 

ು || `ಕಾಸಾಸೆಸಸ್ಪತ್ತಾಸಾಗಗೌಗಗಾರಾರಾರರಾರ್ರತಾಗತಾ' 
ಇಗಾಸಗೌಸಸಾಗಾಶ್ಟಕಿಗಣ: ಇ ತಣಣಿತಾಷಾಗಾಣಾತ: ॥। 1೩ ॥| 

4ಸಗಗಾಇಗಾಗೌಗ ಕಗಿಸಗಿಕಾಗರತತ್ತಾಗೌತಾ: ॥। 
ಗಾಾಸಸಾತೆಗೌಗ್ಗಗ್ಗೌಷ; ಾಸರಾಗಳತಾಣತಾಕಾತಾನ 1 39 

6 -ತಿಗಗ್ಸರಗ: । ಕ್ - ಕಾಗ್ಮಾ | ಕರ್ಧಾಸಗ್ಸಾ । 

5 - ಕ್ರಷ್ತಗೌತ್ನ್ ॥। ತಗಾರ್ರಾಸತ್ಸ್ 3೮ - ಇಡಿಸಾಣೆಸ್ಸ್ ।। 



10 ಯ! ರೋ ೋ ೊ ೊ ೋೇೋ 8 ಕ ಚಾ 

ತಕೆೌತ್ನಗಗೌಗಗೌಸತ: ಇತತ್ಟಾಳೋಗಿಸಾತೆಗೌಡ್ಸಾ: ॥॥ 
ಕೌಸಗಾಕಾಸರಾಗಗ: ಾಸ್ರ ಇ ಕಾ! ಆಸಗ ಸಾ || 36 11 

ಇರಾ ಇರರ ಗಾಣ: 
7೫೫೪೫೫ ಕಗಾಶ್ವಾಗ್ಗಗಿಗಗಾಷಾಸ ॥। 
ಸೇ 98% ಸ್ವಷ್ಟ ಇಇರತಣ-್ 
ಇಇಾಗಾಸರತ್ತಾನಣಾ? ಗರಗ್ಟಳಣ ॥। 39 ॥ 

೫೫ ಇಸ್ಟ್ ತ್ವಕಾಸೆಗಾಗ 

ಸೌ7ಗಗಗಳಿಗೌಳಿಗೌಣಗ್ನ ॥। 
ತಂತಾಣ ಕೌಸಾ ಕಗಿಕ ಕೃ ಶ್ತ - 

ಗಾಗಾ ತಿಗ 7 ೫ ೫೫೫7 ಗಗ | ಜ೦ 1 

ಗ ಅಗಳ 57 ತಹ] 9 11 

ತಗಳಗಿಗಳಣ್ಪಕಾಗೌರೇರಕ - 

'ಗಾಸತ್ತಾಗೌಗಗತ ಇಗ ತಣ ತೆಗ ॥। 

ಇತ್ತಾಗಗೌಡಗತಣ್ ಶಿಡ್ತಗತಾಗತೆ ಇಗೆ 
ತಾಸ್ತಾಸಾಗತಾಗಗಿಗಿತ ಸ್ಮರಗ್ನ || ೬೧ ॥॥ 

34. - ತಗ 08% ಭಗತ: । ಕಾ೪ಸ್ಕತ ॥ ೬೦ - ಶಕ - ಇಗ: । ತಿಗೌಗಾಡಿ 

ತಗೌಗಸ್*ಾಡಿ ೫೫೫: ಈ ೫೪೫0 77 ೫೫ ಇತಗೆಗಣಿ ಕರ ೫೫ ೫೫7 ಶಇ: ೫೫7೫0೫೯. 

17: । ತಾಗ ೫೫7 ೫7೪7: ಸಾಗೆ 7೫ 77 ಇನ್ಗ: ಶರ ೫8 ೫೫೫1 ಗಾಗ: । ಇರ್ತಾ? ।) 

೫ ೫೫೫ ಇತಾಗಗಗಳಿ ಇಗ ಗೌಢಾಸಾತ್ಮಾ ೫07% ಕರ್ತಾ ॥ ತರರ್ರಾರ್ಟಾಗಿ - 

೫77೮೪೫೫೫ ೫ಗ್ಗೌ। ಜಾ - 7ೌಗೌತ 77% ತನಾ - ತಳಾಸಾಸ್ಸ / 



ಕಗ್ಗ 11 

ತಾ ಕ 75೫ಇಗ್ಲಗಗಳಃ ಇಗೂ ಹಾಗಿಗ್ನ ॥। 3 ॥। 

೧ಡಗೌತಾರ್ವಾಗ್ಗ್ಸಾಸಇಗಗಾತಾಗ 
ಸಇತಾಗಣಗಗಿಸಗೌಣಗಗ್ಗಾಹಾಗ ॥ 
ಇಗೌಾಸಾಗರಗಗಣಗೌಗಾತಾಸ? - 
588೬ ತಾತ! ಕೆಸಗೆಗೌಗಾಗಾಗ ॥। 11 ॥1 

ಸಾಗಾ ಇಇ೫೫ಗೌಿತಾಗ್ತ 
ಕತ ಕ ಕ 7೫೫7 8 ಕಸ್ಯ ॥। 

'ಇಗಾಇಗಿಸಾತರ್ಥತಶ್ತತ ಕಾಜಿತ್ತ 

ಇಸಸಗಾತಗೌಶ್ತ ಇ ಕಗತರರ್ಗೆಗೆಗೌ? ॥। 6 ॥ 

ಕ ೫೫೫1 ಸಾಕಾಗಿಗಿ ತತಃ 
'ಗೌಪ್ಪಾಇರಾರಾರಗೌಾಸಾರಾ್: ।। 
ತ್ವಾ ಕಡ ಕ್ತ ಇಕಿತ್ಟ ಹಾಂಗಾ ಗಾಗಾ 7೫೫: 

೫1 ತ್ವಳಾಗಳ ಸಾಗಷೆಗತಾಣಗೆತಗಾಗ: । ಇ೩ ॥ . 

1೫೫೫91 ಇ ಗಗನ ಇಗೀತತಾಗ್ ಇಂಗಿತ 
ಇಷಾರಾತಸತ್ವಾತ ಸಸಾತ್ವಾಕಜಗಷೌಕಟ್ನ ॥ 
0201. 2... 
ಗೌಸಗಗಾತಾಸಿ! ಕಾಣಾಗಣಸಾಗಾಗಗಗ್ನು || 0 ॥॥ 

೫೬ - ತಗಳ / 

೫6 -ತಗ್ಸರ್ನಾಷ: / 

೬೮ - ರಾಗಿ ಗೌಣ - ಹಸ ಕಾಗ್ಗಾರ್ಗಾ?ೌ: | 



12 ತಗಾರ್ಗಷಾ್್ಸ್ 

3೫ ಇತ್ತತ್ಸೆ ಇಗಾತಾಸಡ್ತಾಃ 

'ಇರಗತಕತಾಸ: ಇಗೌರಾಸ ಕಗಗ ॥। 

ತ್ರೆ ಇಇಷಾಗಾಗಾಗೌಸ 

ೋಾಗಗ್ಗಗೆತಾಗೌರಾತತ ಸಣಗಗ್ನಾ ॥ ೬6 || 

ಕಸ ೫1೫ ಕಗ; 

ಸ ಗೌಣೆಗಿೀಗ್ಗಾ 7 ಇಸಗಃ ॥ 

3೫7 ಇ ಅರ್ಸಾಗಣೆಗಗಾಗೌಸಷತ: 

ಇಸಕಿ ಹಗ್ಗ ಔತ: ಇಗ ॥। ೬೪ ॥॥ 

ಗ 7ರ; ಕಳಗಾಸಾಗ್ಗಾಗರಗ ಇೌಾಗ್ನ ॥॥ 

ಸಠಾಸಶ್ತಿತ: ಸತ್ತಕಸ್ಪಾತಾಗ! ಇಗ 
ಇಡು ಶಾಲ 780ನ ಕಾಗ್ಸಾತ್ತ ತಗೆ: ॥1 ೬೦ ॥| 

೫೫ ಇತೆಗೌಗಿಗಿಡ ಸತ ಗಗ ಶ್ಪಾಸಾಃ 
ಸಸರ ಗಗಾಸಗಾಣಾ] ಇಗ 

ಬಸರ ಇಗ ಸಾಗಾತು ಕಾ. 
ಇನಾಸಾಗ್ಗಾರಗೌಡ ಇಗ ಇ

ಗ ನಗೌಗ್ಟಾ 11 11 

೫ನ! ಇ3 ಸ್ತಕ್ತೇಗಲ್ಪಾಗೌಗ ಇರ ಗಾದ 

ಸು ುಟಹಿ 
ಈ ಇ ಗತಾಗಾಗಿಗ್ನ ॥। 

ಕಾರೇ ತಾತಾತಾಗ ಇತ್ರ ಇಾಷಗಳ ಗ ಇ; 
ಜಸ! ಜಾದು? ತಕ್ಜಣಾ 30! ಈ ಹತಾ ಇ ಜ

ಸಾಗ್ನ ॥| ಗ 



1. 

ಸಇಾಗಾರೌಗಾರ್ಗೀತ ಇಇ ಶಾಸಾಾಣಾ್ ।| 
೬... ೪ ಕಾಸಗಾಸಸಸತಾರರ್ಗಿ: 187111 ಓತಿ ॥। 

ಇತ್ವಸಾರಾತ್! ಗಸಗತಾಣ ಕ೪ಗಳಿತಾತಾಗ? 778೫ ಇಹ್ಕಗ್ನ ॥। 
8೮೫೮೫: ತಾತಾಗಗರಗ ತಸೆಗತ್ಟೆಕ ಗಢ: ಕಾಸ! ಇಹ ॥। ೬೫% 1 

ಇ7ಗೌಸಸಗಾಗೌಗಾ: ತ್ವಾ: ಕಗಗಾಸೆಸಾಗೌಗ೫[೯೫77: ।॥ 
೪751 ಇ 1ಗ್ನಾ ೫0ಾಗ ಔ77೫1 ೫೫ಗೆಷ್ಟ್ ಕಾಳತತಾಗಾರಾಕಗ ।|( ಓ| 

ರಾಗಿ ಸಭ ಜಂಭ ಜಂ ಟಕ (((( ಆ.13 

ಆತಿ - ಕೌ7/ 
(೫ - ಶಸಾಣತಾಗಾಗ್ಗ - ಸ್ರಗಾಗೌರಾಗಳ್ಗ । 7೫ 77೫ - ೫೫ 77೧7777೫474293 
ಠ್ । ಶಶ್ನಗಾಣಾಸಾಸ್ಸ - 7977118೫೫೫೦ 1 ೫೪7೫7 ॥ 
4.4 - ತಾತಷಾಶಾರ್ಥಾಸ- 'ಇಡೆಗೌಗರಗಗಗ್ಟಾ' 77ಢಾಇಗಗಾ೫೫ತ೫71ಗಗ1 721೩1 

ಶಾಸ 3೫7% ಗಥೆಗೌಗಾಗಗೆಇಸ: ೪೫ಗೇ್ಗಗ: ೪೪ - 
ಕನ್ನಡಿರಸ ಸರ್ವಸ್ವದ 
ಬಣ್ಣಂ ಗುಣರೀತಿ ಭೂಷೆಚಿತ್ರಕ್ಕಿರುವ 1! 

ಮನ್ನಣೆ ರಸಿಕರ ಹೃದಯದ 
ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮಾನುಣೀಯನೇಂ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ । 

ಕ್ಕ ಕಾರ್ತಾಗೆಕೌಷ್ಟಗೌಕಳ್ಳಾ । 
ಇರ್ಪಂಕರಂ ತಂದನ ನಲ್ಲರೆಳೋಂಪಂ 
ಸರ್ಪಾದಿಗಳ್ ನನ್ನಿಯ ತಾಣ ಪೆಂಪಂ 1 
ಸರ್ಪೋಪಮಕ್ಕಂ ಪ್ರಿಯಮುತ್ರರಕ್ಕಂ 
ತೋರ್ಪಂ ಪೊಡರ್ಪೊಡ್ಡುಗ ಮಂಜುವೆಟ್ಟಂ 1 

ಕ ಗಾಗಾತಾಗ್್ಸ 
ಮರದಿಂದೊಂದೆಲೆ ಬಿದ್ದರೇಸು ಕೆಣಕೇಂ? 
ಪೂವಾಗದಂತಾಗದೇ? 

ಶರಧಿಂ ನೀಡಿದಥೇನು ತನ್ನ ಕಣಮಂ 
ತಾಂ ಶುಷ್ಕಮಾಗಿರ್ಪದೇ? 

ಕ556696625049229505990050299600992 

ಕರುಣಾರಾಶಿಯ ನೀಡುವ ದೇಖ 
ಕಣಮಂ ಕುಂದಾಗುವಂತಾಗದೇ !ಟ! 

ಕ್ ಕಣಗೆಗಡೆಗ್ನಾ । ಕಾಣಾ /। 



24 ತಿಗಾರ್ಗಗಾಾ್್ಸ 

'ಗ್ಲಇರರತಗೌತಾತಾತೆತಗೌಇ ಹಗಸ ತಾಳೆ ಗಔಷಾಗ್ಟಕ್ಕೆ ॥। 
ಸಸ೫ಗಾಗ್ಗ ಹಾನ್ಸ್ 7ೌಸಇಗ ಕಾಕ! ಕ್ಟ! ಇಡಾ 11೬ 811 

87 ಇತ] ಕಣರನ ಇಗಗತ್ತಗಿಗ ಕಾಸ್ತಾತಣಳ್ನ ॥ 
ತಾಸಾಗಗಗಾಸ್ಪಗಿಗಿತ್ತ ಇಗೌತಾಗತ ಇಗ 38 | ೬೨ ॥ 

ತಿಸೆಕಾಸ7 ಸತ್ತಾ: ಇಳಿಸಿ. ಕತ ಕಕರಗಾಷಾಗಾ ಸತ್ನಾ ॥ 
7೫7೫: ಇ ಕ್ವಗಿಗಾಗ್ಗಇ7೫೫೮₹ಗಗ ಹತಾ ಹರ್ತಾಗ್ಗ (1೬ 611 

ತಿಷಸಕ್ಕ ಗೇ! ಇ ೫ ಡಾ 7೫ ಇಸ ಗಗ 1೫: । 
ಈಗನ! ಇ ೫೫ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಗಾ: ಇತೆಗಗಗೌಸಾಾಗಗ್ಟಷ್ಪ ॥। ೬೪ 11 

ಇಷ ಶಾಗಗಿಸ ತ್ವಕಗ್ಗ ಖಗಾಕ್ವಾಕೆಟಗ್ಸೆಕಗಗ: ॥ 
೫77: ಸ338 ೧೫೦58 ಇತ್ ಪಳಗಾಗ! 1 ಕಗ ಇತಹೆ: ॥॥ ೩0 ॥| 

ಸೇಗಿಸರಾಗ್ಗ್ಗಕ1 7೫೫೫ ಕಾತ್ ನಿನ ಈರೆ ಜಾಗ 1 5೩೪ [1 

| 
ಇಷಾಗಗಗಾತ್ರಣರಾಗರಾ: ॥। ತಗಗಿಗತತಾತೆಸಗಗ್ಗಸ 

ಕತತ ಳಗ೧೧೫೫ ಔಸತ್ಗ 7೫1 ಕ್ರಾಣಾಕೆಸ ಗೌಘ್ಷಾತ || 5 ಇ॥। 

(8 -ತಾಸತತ ॥। ಆಅ - 3೫೫78: । 

ಆ6 - ಹೆಸ್ರು ಇಳಿಕ - ಸಸ್ಸತಾಗೆಗ ಗೌ ಸಾಸ 77೫ 

50೦ - ತಿಗಗೆಸರಾಗಳ: । 

ಕ / ಇಗ್ಟಾಸಾಗರಳ್ಸ್ ।। 

5ನ - ತಿಗೌೌರ್ರಷತಾ7 ೨೮ ಇಡಗಾಸ್ಗ್ಸ । 75೫0 



' ತರತ್ಗಣ್ಸ್ 15 

ಇಗಾಡಾಗ್ವಡಾಾಇಗರಗತೇೇಗಾಗರಾಗಸಾಇಗಗರ್ಗಕಾಕ: 
'ತ್ಞಾಸಗಗಾಗಾಗರಗಗೇೆಗಳುಗಳ್; ೫ 3 ತ್ವಾಕಾಣಷಗಿಗಳಗತ: ॥। ಇತ ॥ 

ತಾ5ರಾಗಾಗಾರಗಗಾಣೆಗೌಾ: ಸಾಸಗಗಾಾಸ್ವಾಗ್ಕಗೌಕಾಣ: ॥। 
ಸೀ ಚಾಸಾತ್ತಕಗ್್ಟಳೆಕಾಗ: ಶೌಷಾತಾಸಾರಾರಗಗಾಗೆಗೌಸ: ॥॥ ೩% ॥ 

ಈ ಶಶ! ತ್ರಾಶ್ಮಗೌಗಇ೫ ಇರಾ ಇರ್ತಾರಾ ಇಗೌಗ: ॥। 
ಇಸ್ಟಾಸಗಗತ್ತಾತ್ತ 5855೫ ಇಳು 7೪೮೫ ೫೫35 ತಿಗಾ ಹಗಾಗಿಗ?: 11೩ ೬॥॥ 

ಇ; ಸಗಾಸಾಕಣಾಣಾಂ॥ ೫೫ - 
ಸೇ ಇಸಾಾತ ಇಗತಾಕೆ! 
ಇರಾಗೆಣಾಗೌಗಗಣಾಗಗಿಇ ಗೀ 
ಇ; 37೫೯೧೫೯೧ ಔರಗಗಳಗಳತ್ತ: 116೩॥ 

ಇಇಸ್ಸಾಸ್ಮಾಸತೆಸಾತೆರಾಗಗ ಇಗರಗಗಾಗೌತ್ತ್ವಾಿಸ ಗರಗ: |। 
ಶ[ಂತರಗಿತಾಗಗಕಳ್ಗಗ ಸೌಕ್ವಗ: ಸಇಗಗಗಗಣಳ ಇಗಸಿತ್ತ: 151911 

ಇ; ಶಕಗಗಪಗೌತಾಶ ಹಾಸ ಇಳಗೆ: ಸೇಾಗಾಗಾತಗೌಇಸಾಗಳ ಸ ॥। 
`ರ್ಗತಾ7ಗಗಗೌಇಡಾ: ಇಗೆ: ಖೇತಾಗಗಾಗಗಗಗಗಳ್ತತ್ತಾಗ: 11611 

ಇಡೌಾಗಿ ಗಗ ಸತಗಿ ಇಸಗಗ ೫೫೫: ಇ ಇ ಇಗೌಗಿತ ಸ್ವಾಷಾಗು। 

ಕ ಇತ್ತಾಕಾತಗೆಳಾಸ್ಗೆ: ಸರತೆ ತ್ರಾಣಾಳರ್ಗಗಾಗ್ನಗೆ: 16 6॥ 

ಕಶಿ - ಸ್ರಸಾಷಗಿಗಗ: - ಸಗರ: । 

- 3೫7 - ಸರ್ಯಗಾಗಣ್ಮಾ । ಕರ್ತಾರ? । 

- ೫೫೫ಗಟ - ಡ್ಲಾಸಿಶೆಳಗಾಕ್ಗ । 

- ಜಾಗಳೆ - ಇಸ ಘೌಢ: / ೫777 ತಗ ೯8 ಇ| 

- ಇಸಾ: - ಕಳ? ಗಳತ: ಕ: ಖಳಾಾಗಿಳಗಿಗ: । ಕಳ - 

೫4ಸಾಟೆಗ್ಕಗೆಳಗ: । ತಾಗ: - ಸ್ತಳ: । 



16 

ತಜಗತಗಿಗಗಇಗಸಗಾವ ತ್ನ! 9% ॥| 

ಇತಾಗೌ ಇರಾ ಸಾರ್ಗಾತಾ: 
ಸೌತ್ ಇತಗೌಸ ಕಗ್ಗಳಸಾನಸ್ನ ॥। 
ತಗತೆ ಕರಾ 9ಾಸ್ಸಾ 
2! ಕ೫/5ಸತಾಸತಾಸಾಷಾಕಾಕ್ಮಾಗ ॥। 6% 1 

ಇಷಾ ಇತ ೫೫೫: ।। ಹು ಭಖ 

(90 ಬಾ ಗಜ ಟಾತರ4 

ತಗ್ಗಷಗಾಣ್ಳೆ ₹8 ಇಸಗ್ನ /! 

೨೪. - ತಿಕಾ - ಶರಸತಗರ್ಗಾಣಸಾಗಾಗಾಗ್ರರಿ । ಗೌರಾ: - ಗಾತ: । 

ಗೌಗಗಸರಾಜಕಾಣಾಗಿಗ?: - ಕಗಾಸಗಾಣತಕ್ಗಾ ತಗ್ಗಾ್ ಕತೆಗಾಗಿ ಇಗ ಕಗಗ: '' 

ಫೌ 7ಗೌಗೌಗಳೆ: / 

ಅಳಿ - 70ೌಇತ್ತಗ - ಇೆನ್ಸನಾಗೆ' ೪ಗಗ್: ) ಅಜ - 20. - ಇತಿ ಗಾಾ೫೫7 



ತರ್ಗ್ಗತ್ಗ್ಮಾ 77 

ಇೌಸತಗೌಜತಾರ್ಗಗಾರಷ್ ಇಡ 

ಕೆಳ ಸ್ಟಗ್ಗಾಗಗಾಗಾತಾಗಿಗ್ನ್ಪ ॥। 
ಆತಾಕ್ಟ್ ಇತರಾ ಇಹ ೫] 
ಇಗಾತತ್ತಗಗೌ ೪7೫ ಲ೫೫೫೫: 11೨೬] 

ಸಳ್ಇಗಗಣಗ್ಟತ್ತ್! 5೫ ಇ ಗನ ಇತ್ತಾ ॥॥ 96 ॥॥ 

ಸ್ತರಗಳ! ಇತ ಈ ೫೫೧೫೯೫೯, ತಗಾರತಾಣಾಗಣರ್ಗಗಾ್ಗ: ॥। 
೪515ತಾರೆಗರೆೆಗ! ಇ ಜಿೀಗತಕ್ಷಗ್ಟೊಸೆಸತ್ನಾ ।। 90 ॥| 

ಇಗ 9೫೫೧7 ಕಣ: ಇಗ್ಲಆಾಗಗಗ್ಯ ಕ್ರಣ ಇತಗೌ್ ।। 
ಇಣೆ್ಗಿಡಗ್ನ ಇಗ ಇಗ ಡಾ ಜೆಗೌಡಗಾ ಕಗೆಗ್ಗಣಾ ॥ 96 ॥ 

ಇಗ ಶ್ಲ! ಹಾರಾರಾಸರಾಸಗಗಿಸಾಗತೆ! 
ಇಇಗ್ತಕಾಗ ೫0 ಇಗ: ಇಗತಾತ್ತಾ? ॥। 
ಇಗ ಇಗರಾಗತರಾಣೇಇಗಾತಾಃ 
ಗೌಸ ತಡಾಗ್ಗತಾತಾಗಿನಾಗಣಾಗ 1। 09 ॥| 

4 - ಇರ್ತಗೌಗಿ - ಇರ್ತ ೫9 ತಾಗ | ಇಕಗಗಾ: ಇಗ: । ಕಾಗಳಿಗಿೌಸ: - ಗಿಗೌಗಳೆಡ 
೫೪ಗಾಗಗಿಕೌಗತ್ದಾಗಸಗಗ ಕೌಶತಾಗಳಗಾಗಿಗಾಡಾ ಇತಾಸಾಗಸಾ ಇಗೌಗಸಾಗ್ನ ॥ 

೨೩ - ಇಗ್ಟಗೌಸಗೌಕ್ನಾ // 

೨ಅ - 3೫೫7: ॥ 

೨೪ - ಗಗ । 
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ಇಸಾಗಾಗಗಿ ಗೌತ್ರವಃರಾಡ7ಗ್ಗಗಳ! ಕಾರಗಗಗಾತ್ನ್ ॥ 

ಕ್ತ ಇ ಕೌಷೆಗ: ಸೆಗಗಾಗ ಕ್ರಗತಗೆ: ॥॥ 60 ॥ 

೫ ಸರಾಗ್ಯ 9ಾತ್ತರ ಇತೆಗಾಳಾಗನಗಣಾರಾಗಗ ಇರಗ್ಗ ॥ 

7೫೫೮ ಇತ್ಗಸೆಶ್ಟಾಗಗಾತ ಡಾ ಇರಾರಾಗರ್ಡಡಃ ತ ಶೌಷಗ್ನ ॥1 6% 1 

ಔಗಾತ್ಗಗಾಸ್ನ ಔೌತ್ತಣ ನಗ ತ ಕತ ಇಗೌಕಾಸ್ತಸಗ: ॥ 

ತಸ್ಯ] ಸ್ವಕಣಾಕ್ನಾ: ಕಾಸ ಕಣ್ತಾಸಸ್ತ ೫8೫ ॥। 691 

ಡಾಗ್ ಕ್ರಾ ಇಣಾಗ ಇಸ್ಟರೆೇಗೆಗತ್ನ ॥। 63 ॥ 

ನಗಾಗಸ್ವಾಗಿ: ಇಕೆ ಕತ 
*ಕಾರಾಗಣಾ ಔಣಗಣಗ] ॥ 
*ಗೌತಾಗೌಗ್ಗಾಗಾಗಳಗಿರ್ಯಾಗ] 

ಸೇಸೆಗಗಗ್ಗಗಾಗಾಗಾಗರ್ಣಾಗಗಗಣ ॥। 6% 11 

೪೫ ಔಣ ಕ್ವಾಕ್! ಗಣಗ 
ಇಗ ೫ಷಾಗತ್ಟ ಇರೆಕಾ: ॥। ' 
ಗಸ್ ಇ ಕ್ರಾಣಗರ್ಗಸಗ್ಗಾ 
ಕರಡ ಇಗಡಗಳಾಗಾ ಕಡಾ ತ: ॥॥ 6೬ ॥ 

69 - ಇಣಗಾಣು - ತಗ್ಗಷಾಗಾರಾಗಿ / ತಾಗ: ॥ 

6॥ - ತಾರಗೌಷಗರ* 3 - ಇಾತ್ತತ್ಸ್ ಕಾಗತಿ: / ಗೌರ್ತಕಾರಾರೌಗರ್ಥಾ7ಗಾಗ್ಗೌಾಾ 

7೯೧೪೧೪೯ । 

೮3 - ಸಸ್ಟ್ಗೌಳಿಡಿಗಾ /। 6 - ಕಾಸ್ // 
€ಓ -ರ್ಕಸಗ್ಳಾ। 
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5% ಕಾರಸಗೌಗಗತ್ತಾಕ್ಸ್ಗಾಗಗಾರಾ ಸಾಗಾಫ್ಸ ॥ 
'ಾಗ್ತಸಸಾರ್ವಾರಇಗ್ಗಾಕಾಗಾತ ಕಗರರಾತ್್! ॥ 66 ॥ 

ಇತಸೆತತ್5ಇ ಹಾಗಾ! ಇರಿತ ಸಾಗ್ಗಗತ ಇತ್ತಾಸೆ | 
ಇಗಗಾಗಗೌತ್ತ ಸತಗಿ ಇತ ಇತೇಗೌತ್ಟಗಾಸಗಗ್ನ ॥। 60 ॥ 

1 12812161 11 6೪ ॥ 

ೌಇಗಾಣಗಗಗಣು ಇ 0ಡ ಇಗಗೌಧಾಸೆೊಾಗ್ರಕಾಸ್ನಾ ॥। 
'ಕಗಿಗ್ಯಕೆಸ77ಗೌಗ್ಗ: ಗಸ ಕರ್ತಾರನ ಹಳೆ! || ೪೦ ॥ 

68 - ತರ್: ॥ 

ಅ - ಇಣೆಗೌಕ್ಟಗಿಗಗಗಗ್ಗ - ಇರ್ 7ಗೌಗ: ಸರಯ ಸ್ಯ “ಇಇಶ್ನಾ ಸತ್: ' ಫೌ ತ್: 

21 ಇ. ಈಗಾಾಗಗಗರಾರಾಇಗ್ಗಿ ಇತ: । 

66 - ಕರಗ ॥ 6೪ - ಇಗ್ಟ್ತ್ಗ್ಡಿಕ್ಮಾ ।। 
ಇ - ೫ಗೌಗಗಾಗಾರಾಗಿಸ - ೪೫೮7 ಜೊಗ್ಗಗಳಿತಿ ಕಸ್ಷಾಪ್ರಕಾಷ್ಟಳಿ ಐಸ್ ಇಗ ರೌ 

ಕೌ ಕಾರಾಗ್ ಇಗತಗಷ್ಳ ಕೌಗಾಗ್: 'ಇ- (7೪) ತಗಿಸ್ತಡೆ ಇಗ 7೪೫ತ್ ೫೫7 ಗಸಾಗಿ 

ಗಾಗಸಾಪ್ರಾರಾಣ್ರಾರಾರಾರಾಣಾಣಾಗಣೆಇಗೌಗಾಗಾತಳಕಗಗಾಸ್ಟಾ್ಸ್ಟಾಕಗಾಸಾರ್ಗ್ 

ಹಾರ್ಷಾಫಿತ್ಗ ॥। ಸತ್ತಾಗ? | 
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ಇಗ್ಗಗರ್ಷಾ ತಗಾತಃ ತಗ್ಗಸಗ್ಗರತ2 ಇಗಿಇಗಷಗ ॥| 
ಸ್ತ7೮ ಇಹೆತಸಾಗಾಣೆಗಾತ ಕ್ರಷಾಸೆಸಗತಸ್ಗಗೌತ್ತ ॥ ಇ೪ ॥ 

ಎ ಲ್ಲ 
1 ತಗ್ಗರಾರಾಗೌಗೌರಾರ್ಮಾರ್ಗಗಾ 
ರ ಜರ ಚಾರ ಇ ॥ 

ಇಗೌಸಾತಗೌತರ್ಸಾಸ ಇ ಸತ್ತಸ್ತತಗ್ನಾಗರ್ತಾಗ್ಷಕಾತೆಗಳಿಗ ಕಕ ।। 

ತೀಗಾತಗೌಸರ್ಸ್ಾ ಇತಾಗಿರ ಇಸಾಗಾರಾಸರ್ಸಾಗಳಾಗಗಾಣಾಾ್ನ್ನ ॥। 93 

ತತತ7ತ ಇಲಿಭಗೌರಿಸ7 ಇ7 ಇ ಸಸಣಾಗಾಂಗಣ 77ನ: ॥॥ | 
ಸೌಸ್ಡ್ಗಗಗೆ ಕಗಾಗಾಗಾ 9ರ ಸಾಗ ಕಗಾರ್ಗ ಹಗ್ಗೌಸ ಶ್ರತ: 11 ಇ% || 

ಇ! ೫7: ಇಸಿ: ಇರಿತ *ಗಾಗ ತಗ್ಗೆ್ಟ್ ಇಗ ಗತ್: ॥ 

ಇ ಕಾಸ ಕಾತ್ತ ಇಗಗಾಗಾಣರಗಗತ್ತ ಸತ! ತನೆ! ಇಗೌತಕಾಗಾಗಾಣ: ॥| ಇಓ || 

ಇಇಗಡಿಗಾರ್ಗಗ15ಇ ತ್ರರ್ಣತೆ! ಇಇಗಾಗಾಣ್ನ್ನ | 

೪2 - ಸಾರ್ಟಾಸ್ಗ॥| . 

- ಇಗ್ಸಸಾಗಾ' "ಸಸ್ಪಾತಾಗೌಗ' ಬ ಟಟ ಲ್ ಚಚ 

ಜ್ ಸಕತ್: ತಗತೆ: । ಶಾರ್ಗಾಗಗ್ ಕ್ರ ಕಣೆ ಇಳಿಗೌಡಗೌ ಕೆಗ್ಸಾಗಾಗ್ಸ 

೫ರಾಗ್ಗ್್ ॥ 

ಇ - ಶಪತೆಗೌರ್ಗಗ್ಮಾ- ಇಗ ಗಾಗೌಗ: 7775: ತಡಿ ಇಾಡಗ್ಗಗ್ ನಾತ ್ಯ ಭಾರ್ಜಾಳಗ್ಸಾ! 

೪೬, - ಗೌತಾಾಗಾಗಾತಾ - ಇಗೌತತಾತ' ಫೌ ಇತೆಗಗ್ಗ್ಗ: / ಕೆತೆಗೌಗಿಗಾಗೆಗಾಗತಾರಾ77್ 
ಸೆಸ್ಟ್ ತಗಾಗ: ಇತ್ ಇ7ರ್ಗಗ ೪7% ಕಾ 'ಗೌತಾಸ್' ₹8 ತಗಾಗೌಸಾಕೌ ಇಣಗೌಗಿಗಿ ತ7 

1! ತಾಗ: । 
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ಇಗಗಗಗೌಾಗೌಗಣಿಗಾಗಿಾ1 ಇತಾಗ್ಗಾಸ್ತಕ 

ಶ್ವಾಹೆನ್ನ್ ಇತೆಸಸಸಾಗ್ಟತೆತರ್ತಾರೇಶ್ಟಗೌಗ: ॥ ೪೩ ॥ 

ಇಗಗಗ್ಗ೧೪5ಇ ಔಗಗರೀಗೆ! ಕರಾಗ್ರಣಣೆ್ಗಣ ಇಇ೪7೫೫: ॥ 
ಗತ್ತ್ವಣಗಗರ ಕನ: ಇ ಇತಹಧ! ತ್ವಗಾಣರಗಿಸ ತರಕ ॥। ಇ೦ ॥| 

'ಸ್ತಳಗ್ಗ ಇಸಗ್ನ ಕರಣಾಗ್ಸ ಔಗಗಳ ಸಾತ ಕ್ರಾಣಗತಇಗ್ತಷಣ್ಣ ॥ 
ಇ ತಗಾಷಾಕಗಳಿಾಇಾತೊಗ್ನಳ ಇಸಗಗಗಗಾ ಔೌಗಗಳೌಗಗ್ನ ॥। ಇ6 ॥ 

ತಿಪ್ರಗ್ಗಾಗಗ್ಡರ!: ತಾತಗ್ಗಳಿಗ. . 
` ಇರತಕ್ರಕರಗ ಹೌರಾಗಳ ಗಣಗ ॥। 
ಇ್ವಗೌಗೌಗ ಗಗ ತತೋಕಗತಾಾಸಃ 
ಇ 1 ಕಗ ಇಗಾಗಸ ಕ೫ರ್ಗಾ7] ತೆ ಕಾ ।। ಇ೪ ॥ 

ಇ: ಹೇಸ ಇಸಾರಾಶ್ತೆ ಜಾಗಾತಗ ಶೇಕ್ಟಾ | 900 ॥ 

೪೫೧೫೫೫! ಕಾಗಿ: ಔಷಗಾಂಗಾಗ್ನ 
ತಿಗ್ಗೆಕಗೌಾರಾ1 ಗಾಗ! ॥ 
ಗತ ಸು ಸಕ 
ತಿಗಗೌತ2 ಸತ್ಯೆಗಷ್ಗತಾ7೫ । ೪0೪ ॥ 

48 - ಇಗ್ಟ್ಕೌಗ್ಗಿಗ್ನ । 

೪ - ತಿಣಗೆಸ7ಢ: । ತಾರ: 1-೫ 

₹೦೦ - 777೫೯೫7೧೪7೫೫ಾಣೆ: - 893777 8೩೪೫೪೫ ಸಾಗರಗಳ ಗಿಗಾ ೫೪೫೪ 

ಕಗ 777೫77೫ 1ಗೌಕ್ವಾಗೆಗಿ ತಾಗಿ | ಇಾಗ್ತಣೆ: - 3೪7 ತತಾ ಚೆಗ್ಗಗ) 

ಸರ್ಗ / ಸಸರ ॥ ₹0೯ - ೫೫೫04 ॥'.. : 
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ಸ್ವಾಸಾತೆೇೋಾಗೌಗ32 ಇಗೌಾಷಾಗಳ; 
ಜಾಗಗರಗಾಗಾಣಗಗೌಗಗಾಗ: ॥ 

ಸತಾ! ಕಗಸ್ತತಗಿಸಗ ಗಾ ಇ5ಳಗ್ಸ 

ಅಇಗಸೆಷ್ಟಾಇಗತಗಗಣಗಿಸಳುತ: ॥1 ೪೦% ॥ 

ಇಗಗಗೇಗೌತ ಕ್ರಷಕಗಗಿಗಗತ ಔನಸಗೆ ಕಗಗ] ೫ 1 ೪0% ॥ 

ಗಾಗಾರ ಇಾತಂಗಾಗಿಸ: 

7೫೫ 5ಾಗಾತಾಸಗ್ನ ॥| 

ಗ್ಗ ಗಾರ ಕಾಸಾ ಸರ್ಕಕಾಣ - 

ಇಗಾಣಾಗಗತ್ರ ಗೌಗಗಗಣಣ್ಗೌಗ್ಸ । 10೬ ॥ 

ತಿಗ ಕಾತ್ತಗೌರಡಗ ಸತತ 7೫೫ರ ॥॥ 

 ಇಗೌತಾಣೆತಾಸ ಗಾಣಿಗ ಇರಾಗೆಶಾ್! ತಾಗೆತ್ಸಾ ೪೦% || 
ತ ವ ರಾ 

ಜನಿ -ತಾಗಳಾರ್: ಹ... ಕತಾ ತಾ77/ ಗೌಸ 8ಾಗಾಗ್: 

ಇಸಸೆಗಾಗ್ರಾಸಾಗಾಗ್ ಇಗೌತತ ಹೆಘಕಾಸಗಿಳಗಾಸಾತಾಗಿ 
ಕ್ರೌ ಇತತ ಗೌಘಾಗೌಗ್ಗ ತಾಗ 

॥ 7ಶಗರ್ಗಗ್ಗ 

- 'ಕಾ್ಸಗ್ ಸೂಸರಾರರಿೋಾಗಗಿಸಳಗಡರಾ7 ತಗಾಗಿ ಇ೪ಿ ೫8 7೫೪ ತೆಸಾಗೌಲ್ನ್ 

ಹ ರ ಅದ್ರ ಪಪ 

_ ಗಾಗ || 106 - ೫ೌರ್ಷಾಕಷ್ಗಾ: । ತಾತಾ /॥ ₹೦8 -77೫] 
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ಇತೆಗಗಿಇತಗಾ ಔರಾತತ್ರ ಈಸಿ ಕ್ವ ಕಗಗ ಇರಣಾಗ್ನ ॥। 
ಹೌ ಸಸ್ಪಾಕ್ಮ್ತ್ತಗ 8 ಗಢ 777 7 ಸ್ವತ್ವಾಗ್ಗಣಣಿ ।। 100 ॥ 

ಇಗತಾಗತಾಸ್ಪಾಗಗ ಸತ್ ೫೫7 ಔರ: || ; 
ಸಸಾೇಕತ್ತತಾಸ್ಗಾತಾರ್ಗಿಕ ತಗಗ್ಗಇಗಾತಾಸ್ಸ್ೌಗೌಡನಳುಗ್ಳ ॥190 6॥ 

ಸಗ! 7ಾಇಗಿಗಿಸಾತ್ ಸಗ್ಗ ॥। ೪೦೪ ॥| 

೧7೫7 ಇತ ಸತಗ್ಗಾಗಾಗೌರಾರ್ಣಣ 
ಕ;ಗಾ7೫7 ತತ್ತ ಸತ್ತ: ಇಗೌೇಇಗ್ನ ॥॥ 
ಜೇಸಗೌಡತಾಸೆತ್ತಸತ್ಪಗಿಗೌರಾ-ತ 
ಇತ ಕತ ಇಗ ತ್ರಗಾಗ್ಸ | 990 ॥ 

ಕಗ ೫77೫ ಕ್ರಣತಾಗಗಿಸ ಇಳೆ? 
77೫1 ಔತ ಕಾ ಕ್ವ ಸಗ ಔಣ ಇಗಿಇಜಗ್ನು ॥। 
ತಿಗ ಕ ಕ್ರಗಿಗ್ಗ ಇತಸೆಗಷುತ್ತ:.. 
೫೫1 ೫ ಶಾಸಗ್ಗಾಗಗೌಸಇಗಿಇಗೆಗ ॥। ೪9೪ ॥| . 

₹೦೦ - ತಿರಗ್ಗ್ಸ: । 

೪೦೮ - ಶಸ್ತಗೌಷಧಕಣಾಗಡ್ಗತಾ: - “ಇಗ್ಕಾ' ಇಾತಗೌತಾಗೆಗಗ ತಾಗ್ ಶಾಳಾ 

ತಗ್ಗಾಗೌಫೌ77೫ ಕಗ ತಗಿ ಇಗ । ೫೫ ತಣೆಕಸಾಗೌಸತಾಗಗೇಸ್ೇಾಗ್ಗಿಳ 1 
೫೫ ತ್ಕಪಾಗಾಡೆ7ೌ7: 1೪೫೫ 2೫೪: ಇಗೌಸ ₹೪ ೫೫7 / 
೪0೦% - ಸ್ತಗೌ? । ₹0೦ - ಶರ್ಕಾಗೌಕತ್ ॥। 

₹0 - ಸ- ೫ ೫೫ನೆ ಇಗೌಸಳೆ: ॥ ತಗಳ: | 
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ಇಸ ಇ ಬಾಗೇೇಗಾಡ ಇಾಸ್ತಾ ೫ 

ಕೂತು ಆಸ ೪೪೫ ॥| 

ತಿಗಾ ಇತಾಗಾಣಾತ ಇಗೆ? 

ಕಸೆ ಗಾಸಜಾಗಗ್ಯಳಿತ್ಸಾ ॥। 
ೆಣಇಗ್ನ ೫88 ಇಗ್ಗಾಗಸಗಾಗ್ನ 
ಸಸಾಕ್ಟಾಗೌಗಗಗಗಿಇಗಗಣ್ನೊ ॥ ॥೪೬ ॥ 

**ಗೆಗೌತತ್ಸ ಗಾತರಾಗಗಣ ಕಾ ಕಿ 
ತಿ ಭಷಗಾಗಿಗ್ಗ ಇಗ ಕೆಷಾಸತ್ಥಾಗ ಇಇಣಗ್ನ ॥ 
ಸೌರ: ಕಾರಣಗಳ! ಇಸ್ 1ನ 

ಇ ಹಗಾಗ್ಗತಗಾತ ಸಗ್ಗಗಗಾಗ, ಗನ್ನು ।। 8 ॥| 
ಜಾಗಾ ಚಾ ಸಾಜಾ ಸಾ ಸಾ ಸಾಜಾ ಖಾಜಾ ಸಾಜಾ ಜಾಜಿ ಸ ಇರು ಸು ಅಜಾ ಸ ಇ ಭಜ ಜಾ 

₹₹2 - ಇಜ್ತ್ಶ್ರಗಿಸ - ಕಾಗಳಗನಾಗ್ನಾ । ಇತೆಸಾಗೌಷಾಸಾಳಿಕ ಇ । ತಗ್ಗ77: / ಶೌೌ್ಗ /) 
₹13 - ಗೌಡ '` 

₹2೬ - ತಗ್ಟ್ಗೌಣ್ಗಿತ ।। ₹2೮ - ಸಣ । ₹೭೩ - ಸಾರ್ಗಾತ್ /| 
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ಇಗಇಗಾಗಿಗ5ಗು 7೫೫ 7ರ ಭ್ಪರಾರಗೌಗ: ।। ೪೪9 ॥ 

ಕಗಿಗರ್ಗಾರರ್ನಗೌೆಗಗಾಾತ 
್ಮಷಗಇರಸಗಗಿಇಗ್ಗಗಗಗು ಕ್ವಸ್ನ ॥। 
ಇಗಾಗಾತಣತರ್ಗಗಗಾ14 

7777 9ೌಶ್ತಸಣಿಶ್ಪನೆಗಳ೫ಗ ಶ್ಞಾಸಾಸ್ಟಗೌಷ್ಟಾ ॥। 996 ॥| 

ಕ೫೫೫ ಸ್ವಸಣೆಗ ಇಳ ಇ! ಕಾ ಹಗಗ 
ಇತ್ತ 7೫ ಇಗ್ರೌಶಾಸಗಿಶ್ತ ಸತ ।। 
ಇಷ್ನಗೇಳಸೇಷಾಗೌಷಾಷಾತ್ರಾೌ್: 
ಇಸತ್ತಸಸಾಸಸಗೌಸಗ್ಗಾರ್ಗಾಗಾಗೆಸತ್ತಗ ।। ೪೪೪ ॥ 

ತಹ ೫೫7 ಇಧಿಇರ್ಗಂಗಿತಾಗಿಗ! ಇಷ್ಟಾಗಿ! 
ಗಾ! ಸಾಳಕ್: ॥ 

ಹತರ ಗೀತಾ ಜಾತ್ 
ಸ್ತ ತಾಸೆ ಇತೆಟ್ತಾನು ಹೌಗಗೌಹತಾಗೌತಗ: ॥ ॥10 ॥| 

ಇಸ] ಇಗಗಾಗ್ಗ! ಸತಾಾಗಿಸಗತ8೫ ಗೌ ॥ 99 ॥ 

₹॥ಅ - ಇಳಿಇತಾಗಿಗಿಗ್ಗ ಪ್ರಷಾಕಾಗೌಗ: - 3 ಇಸೌಗ್ ಇರ್ತಾಣಿಗಿ ತಗೆ 7೫೫ರ ಕ್ಷಣ 
ಗಾರ್ಗ್ ೪7೪೫೪೫ ಕೌೆಕಾತ್ನಾ /| ತಿಗೌತ್ರಷತ್ನಾ ೩೮ - ಇಡತಾಸ್ಕ್ಸಾ । ಕಾಣಿ ॥ 

₹2೦ - ತಿಗೌಷಾೌ0 - 7578ರ 7೫7: ;ಅ ತಿಗೌಷ: ॥೦;$0 ಇಫೆಸ್ 7೪7 ಇಡ ಕ: 7೫ 
5:8 ಇಷೆಸ್ ೫7ಗಗಾಸ್ಸ್ ಇಾತ್ಗ್ ಗೇಗಾಗೌತಷಗಿ್ಸ । ಇತ್ಟ್ಗಗಿಡತ್ನಾ ।। 

2 -ತಾ್್್ / 



26 ತಾರ್ 

| 02 ಜಶಇಂಡಡಜೀ್ಲ್ಯ್ಲ 
ಗೌತ್ತ: ಸಾಗಗಾಗತಗಾಸಾರಾ: ಕಾಣ ॥ 
ಹಾ 
ಇ ಭ್ಞಳರಾಗ! 172778 ಇಗಗಿಸಗಗ್ನ ॥। ಇ91 ॥ 

ಕ ಸಾಗರಗಳ ೫೧ರ ಜಾಗರ ತಗಾಗ್ಗಗತಾಗ 

₹20 - ೫೫: - ಖಾಾ೫೫7“ ತ್ಪಗತ್ತಗೌಗ ಕಷ್ - ಇರಗ' [ಗಾಗಾರ ಸಗ 
ಸಗಣಿ ಕಾಕ - ಕ್ರಾಸಾಸಾ ೪೫೫ ಇತ್ । ಕರಾ ಕ ಖ%ಗೌ%: - 4ಗ' ೯೫. 

77ಗಿಸತಗ: | ತರಾರ್ಗಣ: - ಹೌಸಾಇಸಾರಾರ್ಗಗಳಾ: - ಇರರಇರಾಗಾಗಳರಗ್ಗ: ಹಕಗ] 

"“ತಗ್ಗ7ಗಿಸ ಪಣಿಗ..... ಫರ್ಟಾಗತೆ ೪೪ ಕಾಗಾ:'' ೯ಸ್ತಾಕ್: / ಕರಾಡ ಕ್ರಾಸ್: 

ಇರಾಗತಾ - ಇಸಿಾಸಾಡಿಗಿ 7೫೧ । ಗಳಗೌಗಾಗಸಾ: / ಸಾಷಗರ್ಗಗೌಇಗಾಣಗ್ಳಾ - 

೫ೆಸಾಸಾಗೌಸಕ್ರಾಸಳಾಶಿಕಾಗಾಣಿತಗೌಗಾರಾಸ್ಸಕೌಳಾಕಾಶಿಕಾಗಿಗಾಡತ: ಕಗ್ಗ: 

ತಾಸು: ಕರಾ: ಖೌಳಾತರಫ್ಗ್ರಾಣಾಾಗೌಳಾ: ಗಳಿ: ತಗತ್ಕ್ಸಾಡಿತ ಇಗ ಗೌಗ್ಫ್ಸ್ 

೫ಸಾಗೌಸಾತ ತಗ ಇ೪ಗಾತಾಗೆ ಗೌ ಇತ್ತಾ । ` 



11 ೫: ॥ 

1 ೫ ಗಳಾಸ ಗರ್ಗ ॥ 
ಕಣು ೫ 

ತಾ7೪ಏಐಕಣಾಣ್ಸ 

೫7೫೫ ಇ೫7ರಗಗತಈ ಇಗ 
'ರಗಗಗಗಾತ್ತಗಾಗ ॥। 
ಇಗ ಇಇಸಾಗರ್ಗಗ ಗೌ 
1131೫ ಗ೪ರಾಸಗರಾಗಶ್ತಗಣ ॥। ೪ ॥ 

ಆಗಾಗ 7೧೯೫ ಶೇರ ೫ರಾ7೫೫7೧ಗಾಗಿಸಗೌಕಷಾಗ ॥ 
ಇಗಗೌಗ್ಗಾ ಇರಗಾಗ್ಗ ಇತಗಗಣಣಿಗಳಾತ್ರಕಾಣೆ ॥ ಇ ॥| 

೫೫0 ಘಾಗೌಗ732 27: 022774 ಇರತ್ತೆ ನ್ನ್ನ ॥ 
*ೌಸಗಸಗ್ಗಕ್ಷತ್ನ 7ಠಾಗಗ್ತ್ ೫14೫೬, ಇ೫೬೫ ಇ ೫ ಗಗ ॥॥ 

೫೫೫೦ಇ ಸತಗಾಗಾಗ್ಗತೆ ಸ೫ಗೇ ಜೆಗಾ೧೫ ॥ 
ಗ೪ಾ7ತ್ತಡ ೪10 ಇಗೌಕತಾಗ ಕಗಾಗೆಇಾಾಗಿಗಗೌಗಗಾಿಗ್ನ ॥। ೬ ॥॥ 

ು - 7೧೫೫ರ ಇತ ೫ರ ಗಾ ೪7೪ 58777೮೫1 ಗೌಶಾರಾಗಾಾರ್ 

೫ ತಗಳಗಡ ಇಗೌಗಗಗಾಗಳೌ ಇೌಗಿರ್ಗಾಗ: ಖೆಸ7: ಕಾಗ ೪೫ ೪೫೫೯೫೪ತಿಗೌಳ್ಛಾ ಕಗ 

ಕರಾಡ 7ತಾ77೫ (೬ ಗಾಳ) ಇಗಗೌಸಾಕಿಕಿ: ೫4೫7 ಸ್ಥಸಾಗ್ಪಾಗೌೊಡ್ ತಗೌಗಿ 

ತಿಗಾಸ್ತ ತಗೆಕ ೫8: 89417: "ಇಡಾಗಸ್ ಇಗಾಢಿಕ'' ರೌ ಇತ್ ಇಗ ಜೌ 

ಾ - ತಗ - ಉಾಗಿಳಾಗ್ರೌ ರ್ಗ 77 । ತಗೆಗೌಳಾಗ ॥ 

3 - ಸೌತಾಗಿತ್ತೆ - [ತೆ "ಕಗಗ ಗೌಸ ಫಾಣಾಣ ಶೇಷಿಕ ಇತ್ತಗಗಿಗ ಸಗ್ಗ ತಾಗ '' ಣಾ 
ಗಿಗಿಗತ್ತ ಸತೆಸ್ತಾಸಾಕಾಣೆ ಕೌಡಗಗಿರ] ತಗ ಕಾಳೆ: / ತಗ: ಇಗ್ ಗೌಸ 87: 
ಘಾ 0 ಈರ ತಿಗಗಳ: ।| 

1 - ಘಾತ] . 
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ಇಗಿಗಿಗ ಇಸ್ಗಸಾಗಾತಾಗ ಇ ೌೌಷ್ಷಗಗಾಣಗಗ ॥। 
ಕ ಇತ್ಗೌಗಾರರ್ಸತ್ 77೫೫೫೫೮ ಸಾಸಾಸಳ್ಗ ಕ್ಷ 1 ೬ ॥1 

ಇತ್ತ ೫ಡಿ ಇ ಸ್ತಳ ಕ್ರಷಿಗಿಸಷ್ನಾ ೫! ಕಕ್ಕೆಕಾಗಃ ಕ್ರಾಸಣಸೆ? ॥। 

ಜ7ಗಗೆಕಸಗೆಡಗಿಗಗೇಗಿಗ್ದ ತಗ! ೫೫7 ಸ್ವಸಾಣಗೌಣೆಕ ॥। ೩ ॥ 

ಇಗ ಸ್ವಷಿ ಕಾಗಗ್ಗಗೌರಗಾಗಗ್ಸಗಳೆಗಗ ।। 

ಇತ್ವಕಗೆಸಳಗಸೆ!ಗೇ7 ಸ್ವತ! ಸ್ವಳೆತಾಗ ೧೧7೫7 ೫ನೆ! ॥ ೨ ॥1 

ಇಸ್ಟಾಕಾರ್ಗಾಗೌಳಸೆಗಾತಗಗ ಕ೫೯೫ಗಗಾಗಾಗಗಾಣ್! ॥। 
ಇರೇಗಗ5ಗಿತತಾಇಾಗಿ! ಕಗಗರಗಾಾಗೌಷಗ ಕ೫7ಗ॥ 6.1 

ಇಗಗೌಗಾಗೌಜಾಸೆಗಿಾಗಗಗಿಸಗಸ೧ತಾಗಿಗಿಗರ್ತ ॥। 

ಇಗ್ಗಾಗಿಸರಾಇಗ್ರಗಾಗಾತಾಗೌಡಾಗಿಗೌಷಗಾಗಾಗಾಗ ॥। ಇ ॥ 

1 ಇತ್ತಸರಾಗಇತಾರಶಶ್ಡ್ಗ ಕಾಣಗಿಸತಾಗಗಣರಾಗಾಗತಾಇಗ ॥। 

ತಿಗಿಗಾಗಿಸತಗೌಿಗಗಿಇಸೌಸ್ಪಗತಇಗಿಗುಗಿಗಗ್! ।। ೪೦ ॥1 

ಇಗಗಗಗಗತಾಗಣಗಿಸಗ ಇಸರ್ತಾಡಾಸಾಾಗಗತಕ೫ಗ 

ಇಷ್ಟ ಇರಗತ್ಪತತ್ತ 9ತಾಗ ಇಗೆ ಗಾಜತೌಗಿಕಾಗಾಗ ॥। 9೪ ॥ 

6 - ೫೫೫7ೌ08 - "ಇರಾಗಸ ಗೌ ಗ್ರಾಣ್ಸಾ' (ಸ-3-3-೬7) 8% ಕೌಸಾ ತಾಗ್ಗಾಗೌಗೆ: / 
ಕೆಗಳ ರ್ಪಾಸತಾತಾಗ್ ಔ ತಾ: ಸೆಗಾಗಗೌಗಿಗಿ ಕಾ 7೪೫೪೫೯ / ೪೪೫೪ 

ಕಾತ್ ತಗ್ಗ್ಗಾಗ್ ಹೌಸಸಾಸಗಗಿಸೆೇ್ ೫ ತಾಗ ಸೌರ? 0% ಶೌ // 

$ - ಈಕ್ತೆ - ಫಸ್ಗೆಳಿ ಶಕ್ರ, ತಗ್ರಗೆತ ತಗಾತ್ತ್ ತಿಗ ಇರಾ / ಐ -ಡಸಾಸಸಾಗತಕಣ್ಸಾ /! 
ಅ - *ಡರಾರ್ಷಾ: | 

6 - ತಗಷೆತಗಗ -ತಸಾಸಇಗೌಗ? ಶೌ ತಗಳ ಶೌರಿ 777 ಕಾಗ್ನಾಧಕಾಗ? ಕಡೇ! ಗಾಗ 

ಶತ: /| 87: ಇತಾಗ್ರಶಶಿ ಇಸಾರಿಗಫಿನ್ ಶಶಿ: // ' 



೫೫೧೫ಾಗಾ - 29 

ಈ ಸಾಸಾತ್ವಳ ಇಾ೫ಗ್ಗತ ಕಾಗತಾಗಗೆ: ಕಗಗ 
ಇಇಸಾಗಗಾಗಿರ್ಗಗ1 ಹರಗ ಜೆಗೌಷಾರ್ಗ್: ॥। 

ಇಗೌಸಾಗಿಗಗಾಸಗಗೌಗಾಳ! ಹಗ ಧಾಗಗೇಳಾ 
ನಜೆಗಳಗೌಣನೆಸಕ ಗಗ ಇಾೌಿಜೆಸ್ಟತ: 11 ಇಇ. ॥| 

ಇ ಔಷಾಗ್ಗಗಗತ್ಪಾಗೆಸಸ್ತರ: ಖಕ್ಷೆತ್ತಾಗ್ಗಗನ? ಇಗ?: ಶಾಸೆಗಗ್ನ || 
ತಿಗ್ಗೆತಾಗಾಸಗಸಾಗಣಾಸೆೇಸ: ಕ ೫೫ಗ್ರಾಣಾಗಳ! ಇಗಿಸೆಕೆನಗ್ನ ॥। 93 ॥॥ 

೫... ೪2208 ೪% ॥| 

ಕಗತ್ತಸಕಾಾತಗ್ಗಾಗಾಣೌಗ: 9 ಔಸಗಗಾರ್ನತತ್ತಗ: ॥ 
ಕತಗಳಗಗಿಗಗೆ! ಇಇಗತಾಸ॥ ನನ ಸರ3ೌತಾಗತಸೆಸ್ಟಾ್ಸತ: ॥9೬॥ 

ತಸ: ಗೌಷಾರ್ಗಗ! ಇಸೆಇಗ್ಗೌಣಾಗಿ - 
. ಇಹಾರಗಿಗರ7ಗಷೆತಾತೆಗತಳ್ಳಾ ॥। 
ಔಗಗ್ಗಗಗಗತೆ! ಇಗ ಇಗಿತಾಣೆ; 
ಕಾಗಿಗಗಗಿಇಗಾಗಳಣಗೆಗತ್ತಕ್ಗ್ನ ॥। ೪೩ ॥। 

ಇಕಾತಣತಗೌಷ್ಷಾಗ್ರತೆ: ಸ! ಇಗಾಸಾಗಃ ॥। 
377೫ ಇ೪ಇ7 ೫೫5೫ ಔಕ್ತರಿಣಾಗೆ ₹ೌಗ್ತಘಾ 14: 
ಇಷಾಸ್ನಾಗಿಸಗಿಗಸಾಗಿತ ಕಣ್ನ ಕ್ರಷ್ಪಾಗಗೌರ೫ ಇಗಗ್ನ ॥। ೪9 ॥ 

18: ಕಾರಾ ಗ್ಗೆ: - ತ್ವಾತ್ರಸಗಗತಾ' ಹೌ ತಾರ್ಥಗ್ಕಗೌರ77: ॥ 
- ಹಾತರ್ಗಿಷಾಾಾ - ಕಾತರಾಗ್ಗಾಗ್ 



360 ತಗಾಗರಾಸಾಗ್ನಾ 

77೮೫ ಇಗಗಿಸಫ್ವಗರ್ಗತೆ ಕರ್ನ್ ಗಸಾರಪ್ವಾತ್ನ ॥। 
ಲಸ ಕಾಕಾಸೆ ಗತ ಇಇತಗೌತಾಶ್ರಾಗೌತ್ತಕಣೆ: ॥॥ 96 ॥! 

ಹಸ್ತ ಇತ್ತಗಡಗಾಸಗಾರ್ಗಾ ಗಪಸರ್ತಶ್ವಾ ಶಸ ಕಣಾ ೫೧7 ॥। 
0! ತಗೌಸಾಧಗಣಗೌರ್ಗರತ ಗೌರವ ಳ್ಛ್ಪಇತ೫ ಭ್ಷಳಗಳ 11 ೪೪ ॥ 

ಗಾತ? ಇ ತಗಿ ಸಗ್ಗೌಗಗ ಔತಣ ॥। 
715758 ಇಹಹಗಗಗಳೆ ಇಸರತ ಸತ ಸಾಗಾಗಾ ಇಇಗಾಗಿಕಾಗ್ನ ॥ ಇಂ ॥1 

1155%0ಾಗಣಗಳಂಗಿತಾ ೧೫೬4! *ಿತ್ನಾಸ್ಗಾಇಗ: ॥ 
ಈಸ 77771 ಕ್ರಾ: ಇಗತ್ತಾಡ್ಲ್ಸತ ೫ರ್ಗತಗೀ ಗಗಾಗೆಗೆ 11991 

ಸಡ್ಲ ಸರಾಣೆಶ್ತಾಸಗೆ ಇಷ್ಟ ಔೌಗಾಗಸಗಾಗ ಗೌ ॥ 
ತಾಸೆ! ಹೇಳಾ! ಕ ಇ ಸಇಜಾಗ್ಗತಾಗ್ ೫ಗ್ಪರ್ಕಾಗ! ಕತ | ಇಇ ॥॥ 

ಗಗ ಇ 4ಗೌಸಗತ ಇಂತ! ಇಇ೫75ರಣ 77 ಕ ಶಿತ್ನಾಗ, || 
ಇಇಇಸಗಾರ್ವಾಗಗಗಾಗಗಿಸಗೆ ಸಕಾಗರಾಗಾಣಣಾಗೊಡ್ಗ್ಗ್ಸ ॥ ಇ3 ॥ 

ಸತಗ ಇ ಇಇಗಾಗಾಗಾಗಿ ಕಾಗ್ಗಾಣಃ ಕಿತ್: ॥ 
ಇಳೆ ಇತ ಸಷಾರಗಾಗಿಸಗ ಕ್ರಷಾಣ್್ಸ 7ಗೌೇ77ಇ೫ಾಗೆಗ್ಗ ॥ ಇ೬ ॥ 

ಇರಸಸೌರಗಾಗೇಗೆಸಗ೫7 ೫೫7 ಇಇಗೌಷಾಸಾರ: ॥ ; 
7೫೬)! ಇತೆಸಡಗೌಳಾಗಗೇ: ಸಾಣೆ! ಡಿ ಕ್ಷತ್ತಾ ಉಗಿ: ॥। ಇ೬ ॥| 

ಇಸಾಗಿಗಾತಾಗೇಳತನ್ನ ಇಹಾಡ್ಣಾಗ ಶರ್ಶ್ರೀಕಾಪ ಸ್ವಳನೇ್ಗ 377] ॥। 
ತಣಗಸಾಕಾಸರಾಣಾಗ್ಯಾಣಕ್ಕೆನಾತೌಸ ಇತಾಗಗ್ 77 ॥। ಇಳ ॥| 

₹೪ -್್ು / 
22 - ಇಚ್ಣಇ74 - ಇತಇಗಗಗ್ನಾ - ಇಢ್ಯೆಗಇಾಗ್ಗಾಗಗಾಣಳೆ: 
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7 ಶಾ ೫ಗಾತಇ ೪7: ೫೫ ಗಾರ್ಗ್: ॥ ; 
3೪೧ ಇಗೌಗ. ೫೧೫೫7೫೫ ಇಗ ಕಗ9ಡಾಗಗ ಇ೫ಾಗ್ಳ ॥90/ 

ತತ ಶಾ 77. ತೌ: ಇಗ ಇಸಾ ೫ಬ ॥ 
7 ಉಗಗಗೆಗಿತಾ 778೫ರ 3ತ ತಾರೆಗೆ ಇತತಗೌ೫: । ಇ6 ॥ 

ಗಗಗೌಿಗಳಗರ್್ಗೌಗಾಗೌಾಸ್ಟಸಷರ್ಗಕ್ಟ ॥ . 

ಕೆಸಗಗಗೌತ್ತಗ ೪77೫7೫ 7೫! ಸೌತಗಾಾಗಾಗಿಗೌಗ ಇಗ5೫ಳ್ನಾ ॥129 ॥ 

ಇತ್ ಕ ಇತಗ್ನ ಈಾರಾತೆಷ್ಸ ೫೫೪ 
ಇಸ! ಕ್ಷಷ್ನಾ ಕ್ರತಕ್ಟಗೆ ಕ ಇಸಗಳ್ನಾ ॥ 

ತನಗ ತಾಗ್ಗೌ್: ತಾಳ್ ಇ ತಣಿಗೌಡ - 
ಇಸಗರ್ಗ ಇಡೆ! ಗ್ರರ್ಪಾಗಗ? ಕಕ: ॥ 30 ॥ 

ಇಆಸಗ್ಗತಸಗೇ ಇತ ಹಾಗಾಗಿ 772! - 
ಇಗ ಗಗ ಣ್ಣ ಕ್ರತಕ: ಔಗಾಗಣೆ ಇತಳ್ನಾ ॥ 
೫೫೪: ಇಗೌಸಃ ಕಾಸ್ಸ ಸ್ತತ ಹೇಣೆಗಾಗ7೫ಗ 
೧೯೫: ಇಗೌಗತಾಗೆಗಗಳತಗ ಇಗಗೆಕಾಣಗಗಿಇತ ॥। 39 ॥ 

2೮ - ಘಣೆಸ್ - ಗಳ್ ಸಾಸ ಕಾಣ: 

"೪ - ತೌಳಸಾಗಿಡ7ಗ ಕಿಗ್ಗಾ ತಗತೆ ೪ಾ77೫ೌೌಗೌ ಇ: ॥1 

0 - ತೌಕಗಿಷಾಸಇಗ: - 77೫೯೫೫೫ ತಳಿ ಗತಗಗ: ಸಕಳ ಸರಾಗ 

ಇಸೆಕೆಸಗ್ ೫೫ ಠ೫ಸಗಗಗೌಗಾಗ: ಇಗ್ಗ್ಕರ್ ಔೌ್ಗಕ: ಸಿ೫7ಸಗ್ರತಾ: ತಗಾಸತ್ರತಾಗೆ 

ಗಸಗ್ಗ್ಗೌ'' ಇಳಿಕ । ಗಾ ೪೫ೌಾ೫್ಾ ತಗಿಸಿತ್ತ ಗೌಳ ಇಗೆಗಿತ್ರ ತ: ಕರ್ ಘೌ ತೌಳಿಗೌತ 

ಕಿ 77: ಶಾಸ ಇಡಿರ್ಸ್ ಕಾಸ ಇತರಾ ಕರಕಗ್ಗಗಾಗ್ ಕಗಗ ೫೪೫% 8 ತಗಾಗೆ: 

ಷ್ಸಾರ್ಗಗ್ಗರಾಕ್ರಾಗಕಾಗಾಗಗರ7788 8೫: ಗ ಸ್ರಾಣಗಗೌರತತ್ತತ ಇಸ್ರಕಾಪ್ರಣ್ 

೫. ೫ಗಗ್: ॥ 
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ಗು ಕ್ರಷ್ಣ ಇಗಸತಾ೫ಗತತಗ್ಗ 1 ॥ 

ತಕ! ತಾತ್ತೆಸ್ತಸಾತೆ! ತ್ವತ್ ಇಗಗಗಾಗ್ನ | 39 ॥ 

ತಿಣಾ೫೫ ಸಗ್ಗ: ಸ್ವಷಗಾರಾಗಿಸಗಾ: ॥ 
'ಇಾಹಿನ್ನ ಗಾ೫7೫ 9ಗೌಗಗೌತ್ತತಾಶ್ಗಗಾರ7ಇ: 1331 

ಕ್ಷಸೆಗಾಗ್ಗರ್ಗರ್ಗಗಗ್ಗತಗೌಣ: ॥। 

ನ ಇರ್ಗಗಾಗೆ ಹಗ ೫೯೫ ಕೌ ॥। 3% ॥ 

ತಾಗಕಾತರಾಗೇ: ಜಗ ಕಣೆಗಣತ ಇಣ್ಸಾ ॥। 
ಕಾಸೆ! 77೫71 ಶಿಕ ತಗತಗಳಣಾಗಳನ್ನಾ ॥। 3೬ ॥ 

ಇಇಗಇಗತ್ತಕಾಗತ್ವಗಾರಗನೆಗ! ॥॥ 
೫77557ಗಗಾಗಗಾತ ಕಾಗಾಗಿಇಷಾಗನಗಣ್ನ ॥। 6 ॥ 

ಇಗೌಸಾಸಸ್ಸಕಕಿಕ್ತಾತ: ಇ್ಟೆತಇ ಸ್ವಷ್ಟ ಇ: ॥ 
ತಿಷಾತೌಸೆಕ್ಸ್ ೫೫೫ ಇಇತಾಸಾಗ್ನ | 391 

ತೌಷ7ಗಗಇಾರ್ಗಾಪ್ಟಕಾರ್ಗತಾರ್ವಾಗಿ: ।॥ 
ಕಾಗೆ! 7ಗ೫ಗ್7೫0 ಇಗ್ಗಗ್ರಗಾಷಾಗಿಗ್ಗ್ನ ॥। 36 11 

ಕಾಸ್ಫಸಿಗಿಗೌಗಣೆ: ಇಕಠಸತಾಸ್ವಹಗಿ ॥। 
'ಸತಗಗ್ನ ತಗತ್ತರಗ್ನಾ ಸರೇ ಕ್ರಸಾಸಸ7ತಗಗ! ಇ2ಗ ॥। 39 ॥ 

೫೫೧1 ಇಗಿಸಕಗಾರಗಗಗೌರ್ಗ್: ॥। 
ಇಗಗಗಾಗಿತಾರ್ಥ್ಗೀತಾತ ಹೌಕಾನಾಗಗಾಗ: ॥1 ಜ೦ ॥| 

33 -`|: ತ್ಕಕೆಕಾಗಿ ಷ್ಗ್ಗ್ ಗೌಸಗಾಗಗಾ ೫೫ಗ। 

3% -ಕ್ಷಣಣ - ಕ್ಷ: / '` 
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ತಿಗಳಳ್ನ್ನ ಸತ್ತ್ ಇಗಗ್ನಾ ಇ ಕೆಗಾಗೌಷಾಗ್ನ ॥। 
ಗತಾ? ಇಸರಾಣೆ ಇಇಾಗಗಿ ಇ ಔಡ ॥। ೬೪ ॥ 

ಇಸಾಷಾಗಾಗೆ ೫ ಇಗನನ್ನ ಕಗೌಗಾಕಗ್ನ ॥। 
ಇಗ್ಗಗಗಾರ್ಗಗಗಗ್ಗತ ಇ ಕಗನಗ: ॥॥ ಜಣ ॥ 

ಇತರಾ ಇಗಣ್ಟಾ ಔಣ; ಸೆಕ: ॥॥ 
ಇತ ಕಾ ಸಣಸತೆಸ್ಸ ಕೆತಾಗಾಣೆಷಾಗ: ॥। ೬3 ॥ 

ಸಢತ್ಸಾಸಡಾಗಗಾಣಸತಾಗಷ್ನಾ || 
'₹ಸಗತ ಇ ತಗೆ! ಇತ್ತಾಸಗತತಗ್ನ ॥। 6% ॥| 

ಕೆಣೆಣಾೌತಾಷಾಗಗೌರ್ಗಸತ್ಗತ್ತಾಗಳಣ್ಣ ॥ 
ಇತ್ಲ್5ಕೇಡ್ಸ್ 7718881 ೫ನ ॥ ೬೬ ॥| 

77ಇ೪ಗ್ ಇಗ ಗು ಇತ್ತ ಕೆಣತೆಇಾಗ್ನ ॥ 
7೫ಐ್ನ ಇಗ ಗಾಗಾ ಕ್ರಣಸಾಗ71 |। ೬೩ ॥ 

ತಾರಾಳಗಗತಾ ಗಾಣಿಗ: ಸಾ 
ಚುರು ಓತ 11 ೫9 ॥ 

ಇಗಾರ್ಜಾಗತ್ತಗೌಸಸ್ತಾಗಗಾಇ/ರ್ಗಾ: ॥। 
ತಾಸಗಕಾರರ್ಗಗೆಗ್ಗಗಗಾಗ೫೫೫7: 1। 66 ॥ 

ಅ - "'ಾಷರಾಶಾಗಾ'' ₹೪೫ 3ಗಸೇಗೌಗಗಿಗಾಗಗ ತ್ಗಾಗಿದ್ದೆ 8 ಕಾಸೆ ಕಗಗ 

7 ಹರಾತಗ್ಯ ॥ 

೬೮ - ಕ್ಷಣೆ 777 3ಗೌ ತಗಾರೆಗ್ತಗಾ 71 7೫೪೫೫೫, ತಗ ಕಾಗಾರಾಗ 7೫೯೫೪೫೬೯೪೧೪ 

ಗರಗ ತಗೌಗಿಗಾ: ಇಗಗಿಗ ಜಾ ₹೪೫ ಇ: ಔಷ, 7೫ ತಸಗೌಗಾಹ 37೫೫೫೫: 

ಕಗಗಸಾರಾಗ: ತಣಿಗಗೀ । ಕಡ್ ಗರಾರಳಿಗಳ 7೫: ಕಾಣಿಗೌತ:. ಕರ್ಗಗರ್ಗಾಾ 

ಸಕರರ್ಗಾಗಗಾಗಕಾಗಿರಾ ಇಳಿಸ 7797ಊ೧-೯೫೯-ಓಯ 



34 ತಗರ 

ಇಗರಗಗಾಗಳಿಸಾಸರಾಗಾಕಗಗ೪ ಕತಸ್ನ ॥ 
೧7೬೬ %ಗಿಸ ಕೆಸಾಗಗಾಗಣತ್ರಾ ॥ ೬೪ ॥ 

ಔೌತ್ಸಷಾಗರ! ಗಡೆ! ಕಗ ಇಗ್ತಳಿ ॥। 

ಗಭ ಗ77 ತತ್ರಂಸಾಗಾಸಾಗ ಶಕ: 1 ಆಂ ॥| 

771 ೫೫೫೫ 37೫೫ ೪೫೫ ಕತ್ತ ಇಕಗಗ್ನ ॥ 

'೫೫೧೫ಈಡ ಇಗಗಗಿಗಳೌಗಗಗ ಕತ ॥ ೬೪ ॥ 

ಔಗಸಾಗಾಗೆಷಾಸಸ್ವ: ಇೌಗಗತಗ: ॥। 
ಇಷ್ಗಗಗ್ಷಷಗೌಣತ! ಇಗ ಕಾಗ ಕಗ ಇ: ॥। ಓಣಿ ॥| 

ಸರಸ ಐಸೇ! ಅಸೆಸೆಇಸಗ ಇಸೆೇತ್ತತ: ॥। 
ಇ ಈತ 3ನ ಗಷ್ವತಾತ್ಸತ್ಸ: ॥। ೬3 ॥| 

೫75 ಇಗಾಗ75೬ ಜೌಳಾಗ್ಸ ೫ಣಸಾ ಕಗಗ್ನ ॥। 

ಲಗೌಸಗ ಭ್ಗಳಳ್ಳಾ ೧ೌಗಾಗಾ ಕಾ ಗಔೌಗಗಾಣ್ನ ॥। ೬% ॥| 

ಇಗೌಸರ್ಗಗಾಜೆಗಗಾಗಾರಾಸಗಗತಾತ್ನ ॥। 
ಇತ ತಾಣಗತ ಗೀಸಾಚ್ಛತಾಗೌಡಣು ಕ್ಮ ॥। ೬೬ ॥| 

೫ ಔಗಾಗಗೌಗಗೇಡಾಾಇಇಗಾಣ್ನ ॥। 
- ಡೇ ಇರರ ಔಾಗಾಣಣ ಸತ್ತಶ್ಟತ್ಕ ॥। ೩ ॥| 

1೦ - ಸಗ್ಈಡೌಗ: - ತಿರ್ಗಾಸೆೇಸತೆೇಗಾಗಿಗಾ ತಗಾಾತಗಾಗ್ನ ಡಔೌಶ್ತ ಇ೫೪ಗಕಾಷಾರಗಾತಾ್ 

ಸಗ್ಗ ೪0 ಕಣಾ ಗಘೇಇಾಸ್ ಸಾಣೆ ಗೌಸಶೆಗ್ ಶಸ್ತಳಿ'' ಇಾಗಿಗೌ ಇಗ: ॥ 
ಓಳ - ಹಾಸ: - ಇರಾಗಣ್ನಾ । ಸತ್ಸು - ಸೌತಗಾಸ್ಸ್ । ಇಡೆ - ಇ೪ಾಣ / 
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ತಿಗಾರನಶಾಸಾಸ್ನಕಸೆೋಾಣಾ್ಮಾ್ಃ ॥ 
ಗತಾಗ್ಗಡ!ಗಾಷಾಸಿಗ್ಕಾರಾಣಾತ್ಪಗಗ?: ॥॥ ೬೮ ॥ 

ಇತಾಗೌಕಾಗಗಿಗಾಗಾತ್ನಾಗಾಗಳಗಗ7 ||. 
ಕ್ವಳಗಾಗಗ್ಗ ಜೆಗಗಗ1೫೫ ॥1 ೬6 ॥ 

ಸ್ವಷಗಗ್ಗೌಾ77 ಜಹರ್ಸಾಗ1೪ೌ ॥। 

ಇಸ್ಟ ಗಾತ ಶಿಕಕಗಾಗಗೇ? |) ಓ೪ ॥ 

'೫7ತಾಗೌ2೫! ನಹ 7೧೫7 ಗಾಗ: || 
'ಸ್ಲೌಾತಗ್ಗಸನಃ ಇಕಾಗಾಣಾ ಕ್ಷಕ್ನ | ೩೦ ॥ 

*ಔರಗಾರ್ಪಾಕರ್ಕೆ ಸಗ್ಗ ಕಗ ಇಗ ॥ 

ತಿರಾ! ಜಾಗ್ಗೌಸಗ 0 ಗರಗ ಕರ್ಗೀಔಣಾ ॥। ೩॥ ॥ 

ತಿಗೆಗತಾ7ಗಾಗ ೫ರ ಗರ್ಗ: ॥॥ 
ಇೇ]ಸಗ71717ಾಾಗಸಷಾಗಗಳೌಗಾಗಿ ॥। ೩ಾ ॥ 

೯7೫೪೧ ಇಸಸೇಇಗ ಕಾಗ ಈ ಕಕಾಣಣ್ನ ॥। 
೫7710: ಔಗಾಗ್ನ ೫1 ಜಿಗಗಾರ್ಥ೫7೫೫ | ೩  ॥ 

ತಿಗತ್ತಾಸಗ: ಇತ್ತಾಗ: ₹ಔ ಇತತ ॥। 

ಇತಾಸಂಗಿಾಗ್ಮ ಇತರರ್ಥಸಾತಾಣತಾಸ್ನ | ೩% ॥॥ 

8೦ - ೫ ಇತತಗಳಾಗಿಗೌ - “ಗೌ ಕ೫ ಇಳಿತ'' ಇಸಾಗ್ರಕಾಡಾಗಿ 9 ತಗಶ ತಾ ಇ ಇತಿ 

7೫178 ಕ೫೪ ಶಿರಾಗಾಣ ೫೪ ಕಾಣಗೌ ೪ಗಗೌ ಇಸ. । 

8೯ - ೫೫೧೧೯7 - ಇರಾಗ್ಗ್ಗ । ಔರಗಳಸ - ಗಾಸ್ ॥ 

೩; -ೌಸಸ್ನ- ಕಿ ಸಾಕಾ 7೫: । 
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'ಇೌಾಗಗಿಸಗೌಗಿಗಗಗಿಕ್ದಾಗಿಗಗ7: ।। 

ನ್ನ ಸಗರ: ಸಗಗ್ಪಕ್ಷಣರತಗ್ರಕಕ್ಟಣ: ॥॥ ೩೬ ॥| 

ಟ್ ್್2ಅಚತೀಎ* ಸ 
ತಿಗಸತ೫೫7೫70೫ ತಾಗರಗರ! ಗತ: 1 ೩ ॥॥ 

ಂಸಗತಾಗಣ ತಾಸೆ! ಇಸಗಿಗಳಗ್ನ ॥| 
'ಜಗರಾಗಣಗ 1 ಗೌಾರಾಗಗೌಸ ಇಳಿಗೌಸ?: ।॥ ೩೦ ॥ 

೫೫! ಜಗತಗ ಕ೪ಗಳಿತಾಗಗೇೇಗ್ನ ॥। 
೫೫೫೮ ಗಕ್ಷತ ಕಣ ಕಗಗ ಕಸ್ತಾಗಗಷಸ್ನ || ೩೦ ॥ 

ಇಗ: ಇಹಗಣಾಗಾಗಾಷು ಸಇಗತ ಸ್ರಗಿಗಾರ್ಗೇಗ್ನಾ ॥। 
ಗತ ಇ7ಗಳಗರಗಾರ್ಗಗತ' ಇತಗಾಗಗಿಗ್ನು | ೩೪ ॥ 

ಸರ್ನಸನತಾತೊತ2 ಸಾಗ ॥ 9% || 

ಸತುವನ್ನು ಸನ್ನಾ ಜಾಸಟ | 
ಇತಗೌಸಗಗಾಡಾ ೪9ಶ್ತಾ7 ಕಾಗಾತ್ರಕ್ಮ । 9% ॥॥ 

ಇಾಗಗಿಗಾ ಸರ ಸತಗ 9ೌತಗ್ಪಕ್ಮ ॥ 
`ತಣಾಗಾಶರಾರ್ಗತ ಇಷಾ ಕಳ್ಗಗಾಕ್ನ್ । 99 ॥| 
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ಇಸೆಗೌಗಗೌರಾಸರ್ಸಾಣರ್ಸ3ಗಾಸಾ ॥। 
ತಗಿ ಕ ೫ ಕಳಗ ಗಗ್ಗೌತ್ತ: ॥॥ ೨% ॥ 

ೌಸಗ್ನಕಗಗಣ್ಣತ್ತತ: ತಾಗಿ: ॥। 
ಇಗಗರಗೌಗಿ:: ಇಗ್ರಷ ಕಗರಶ್ವಣಗು ಇ: ॥ 9ಟ || 

ಧೌಾರಗಗೌತಾಗಿಗೌಇಇಗಿಗಇಗಗ್ಗಗಳ: ।॥। 
ಇ ಕೌಜರಾಗೌಗೌಗಾಗಾಗರ್ವಗಗ ಕ ನಗ: | 98 ॥ 

ಸೌ ಕತೆ ಕಾಗ. ಗಗ ೫71% 5೫: ॥ 
ಇರಾಗ್ನ ಕಚ್ಛ್ ಇ ಇತಗಿಷಾಗಗಾಗ್ನ ।। 90 ॥ 

"೫7 ಸಾಸ್ವಕ್ತತಗಹಣಾಗ್ವಾಗಗಿ: । 
ಇಕ್ವಇಗೆ ಕೌಸಾಗಿಗತ್ತಾಗೌಇಗ ₹೫ ॥। 96 ॥ 

ತನ್ನ ಇ ಇಗಾಸ್ಮಾ 7ಗರಾಗಾಗ ಇಗಿಇಗ್ನ ॥ 

'ಶಾಕ್ಷೆತ ಇತಗ್ನಾ ತಿಷ? ಸಾಸಸಗ್ರಾಾಗಗ ॥ 09 ॥ 

ಸಾನೆ 7ಇ7೫ತಗಿಗಷ ಇಇಂಗಣ? ॥। 
ಇಗ ಗಸ ಇಾಪ್ತಾಗಗಿಣೌ? ॥॥ 60 11 

ಕ್ಷೀಷಗಗೌಗಿಗೌಟಗಿಡಇ೫7 9 ಸತ್ತಾಗ] ॥ 
ಕಡೆಗಸಡಸರ್ಷೀಕತಾಗಣತಾಗ್ಳನಗ ॥। 6% ॥ 

ಇತಷಾಸತಗರಾಸೌಗಗ್ಗಸಕಗ ಕಳ: ॥ 

ಇಾಷ್ಲಾನಾ ಸರತೆ! ಇಳಾಗ ಕಾಗ ಇಗ || 69 ॥ 

ಅಆ - ತ್ತ - ಸರಾಗ ಇಗಿಕ್ದ್ / ೨5 - 3೫% / 
ಆಆ - 38470 - ೫೯7೯೫ ತ1ಡಕ್ನಾ । 847 ತಗ ಇ । ಇತಾತಶಾಗೌಗೌ ಇತ ॥ 

೮೦ -ತಿಗಾಕ್ರಾಘತ್ಮಾ ಇಂ - *ಹೌಸಾಸಕ್ಸಾ । 
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'ಗೌಗ717 ಇತರಾ ಇಗೌಸಾಗರ್ಗ್ಸಕೆ: ॥॥ 
2777 ತಗತ್ತಳೆಗಗಣಗೌಗಾಗಕ: ॥॥ 63 ॥ 

೪ ಇಸಗ್ಗಳರಾಗಗರ್ತಾಗಾರ್ಸ 8 ॥ 

೫7 ಸಗೌರಾರ್ಗರಾರಗಗೇೆಗಣ ೫ ॥ 6% ॥ 

ಗೌಡ ಕಾಗ ಇತ್ಕ್ವಸಸಹಾಗಾಗ್ಗ || 
87೫? ಇಗೌಗರಹಾಸ್ಟಗಾಾಗೆಗೌ7 ।। 6೬ ॥ 

ಜಗ್ಗ: ೫೫೫೫/೫೫೧1 ೫೫೫ ಇ ಜೆಸಗಗಾ ॥ 
ತಾ759ಣಗೌಡ್ತತತತ್ರತಾಗೆಗಗತ್ನಾಸ: ॥ 68 ॥| 

ತಗಾಗಸತತ್ತಾಗ ತಾಣಿಗಗಿನಗಳಾಗ ।। 

ಇಗ್ಗೆಸಗ್ರಳೆಗತಾಗತ್ತಾತೆ! ಇತ್ತೋೋೊತೆೇಗ ।। 60 ॥॥ 

ತಸಾಸೆೇಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಔಟ ಭೆಸರ್ಗಾ ॥। 
ಇತ ಗಗಾಗರ್ಷೋರ್ಗೇಸ್ಗ್ಯಾಸೆಡ ॥ 66 ॥॥ 

77೫7 777 ೫೫7 ಇತ! ಸ್ವತತ5ಸಸಾಸಾ ಹ್ಹ: ॥ 
ಸ್ಟೆ! ಇಗ್ಗಾನ ಔಗಾಗರಗೌ2 ೫೫೫7 ೫೫71 ॥ 69 ॥: 

ಹಗ್ಗ ಇತ! 77 ಇಗಹೌಳಗ7೫%: ॥ 
ಇಸಗೌಸತಾಗೌಜಗ ಇಗ ಇಷ! ಇಗ್ಗಿಗೌಣಗ ಕಾಸೆ! || ಇಂ ॥1 

*ತಾಸಗೆಸೆಗೌಇಸಗಾಗ ಕಗ್ಗಣ್ನ ॥। 
 ೌೌರ್ಗಗಿಗಗೌಗೌ2ಗೌಗೌಇಗಾಗೌಸಗಳೌಣಾಸ್ನ ॥ ೪೪ ॥ 

೪ - ಔಾಗೌಗಿಗಿಗೌಕಾಗಿ - ಸಧಗಸಾಗತರಾಗಗೌಕ್ । 



ತಾಗ 39 

ಇತಸಗಳರಳ್ಗ್ ಕತ್ತೆ! ತಾಗ ಗಣ್ಮಷೆಗಾಡಗಗ ॥ 
ಇಗಹಗಣತ್ಗಗಾರ್ಷಾಗರಾಗತ್ಸಾಗ ॥। ಇಳ ॥ 

೪ೌ೫ಕ್ಗ ಇತ ೫ನ ಇಷಸ್ಟಾಸ ಸಹಸ: 1 
ಇಗಾಗಗಗ ಇಗ ಇಗ! ಶಕ ॥। ಇ3 | 

ತಿಗಾಕ್ಕ್ರಗಾ ಜಸತ ಸ್ವಗತ ಇಸಾತಸಾಸಸ್ನ ॥। 
1 ಇತಗತ ಸರ ಕಗ್ಗ ಕಾಗೌಳಾಗತನ್ನಾ | ಇ% ॥ 

77777೫77೪1 ಗೌತಾಗಣಗ್ಗಗ್ರಳಣಾಗ್ನ ॥। 
'೪ಗಕ್ತಷರ್ಗ ೧೫1 ೫ ೫7೫೫ ॥ ಇ೬ ॥ 

ಇಣ5೧ ಇಇ: ೫ರ: ಇ ೪೫೧೪೧೧೯೫. 
ಡಾ ಹಗಗ ಗಗ ೫1 7717೬೩7 11 ಇ6 ॥ 

ಮ ರ್ಮ ಮ“ 

$ - ಕಸಗ್ಗೌಸಪ್ರಸಗಾಸೆರಾಗಗ್ತ್ ಇಗಗೌಕ ತರಗ 5೫೫೪೫ 377: 11877 ॥ 

3737೪೫೧೮ ತಗ್ಗೀಗಗಗ್ರಹಸಗಗರ್ರಾಳಾವಗತಾ ಇಗರಾಪಧಾತಿಡಗಗಷ 
ಈಳಡೆತಡು ಪ್ರಗಾಸಲಗಹಿಗೊಂ ಸ್ರಗೌಸಗಾಅಿರಾಕಾತೌಷಾಗ ಇಣಶಾತ್ಗಾಕ್ 
ತಗ (೫222 503ಗುಗಾ ತರಕ ಕಾಶ ಗೀತಾ ಭಾಗ ಗಾಜಾ 
07 1ಗೌಲಾಗ ಇರೌೀ24( 
ಈಭ೫ ಗಧಕ- ಇಳ ಗಾಧಳಾಹ೧೪ಇ ಸ ಛಾರೀಸ ತಾತ ಪಾಗಳನಾಣಭತ 
'ಗವಾಸಂಗ ಕಾಗತಿ ಆಗೇ ೪ಗ ಇಲ್ಲ 27: ೪ ಗೇಷಾರ್ಕ 7) ಶಾಗತರಾಫಾ 
೫12 ಸ್ಮ 7ಇತಾತೇಕೆಸಿದ್ದೀ ಭಾಗಾ ಗಾಫಾರಾಸತಾಗತಟಗದಿಇರಗಿ 
`ಕರ್ಗಗಾಇರ್ಗಗೀಗಿ(ಗನ್ತತಾಗ್ನ ಹತಗಾಅ೬ಇರ್ರಾಸಇ ಛದರ್ಗ 
'6ಸಾತಾಗಿತಾಳಾಸ ಗಡ್ನಾಸಿಗ್ಲ ಸ ಕದ್ರಿಇಣಗಭಾ ಗಿ ಸರ್ಣ ಪತ 
೫] ೫೯7 7 9ಗಸರ್ಗಸಗಾನ! ಕೃರ್ಟಾರ ತವೆ ಭಗ ಇ0ೀ ಡೆ! ಇಸಾ 
೨ಭ್ಥಾರಧೀಳ ಸಾಡಾಗಳಲಿಸಗತ್ತಾಣ್ರ ಗೌ ಊಕಾ ಡಿ ಇಣಳಗಾಣ?] ಗ್ಲಾಸು 
ಜ್ ಲ್ಿ ಯ 
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1 ತತಗಣಾಗಾ ಕರ್ಣ: 1 
3೫೫08 ಇತಾಗತ್ಗಗಳೆ! ಇಸಸಾಸ್ರಗಾಗ ೫೫: 11 ಇ ॥॥ 

೪೫7೯೫೯೫7 ೫೫7% ೪೫ ಇಇಸಾಶ್ಟತ್ನ್ | 
ತತ ಔ ಕ:ಶಗಗಾಣಣ 772೫ ॥ ೪6 ॥| 

ಪಸಿಸಗಸಾತಶಾಗ್ತತೆ ಇಇಹತಣ: ॥। 
ತಾಗಗಣಾಣಾ ೫ಗತತಗ್ತಗೌತೆ! || ೪೪ ॥ 

ಗೌಡಾ ಕಾಗಣೆಗ್ನ ಕಾ ಇತ ಸತ್ತಿ: ॥॥ 
7ನ 7ಗಾಇ77೫1 7ೌತಾಣೆಕ ಇಗಗಳ್ಗ 1 ೪೦೦ ॥ 

37೫೫ 900 73೫7 ಇಗಣಾ ಕಾಸ್ಟ್: ॥। 
|: ಇ 9ಶ್ತಳ 777 ಸರಾಸರಗತ: ॥॥ 909 ॥ 

ಇಸಾಗತ77೫ ೫೫: ೫೫೫7೧7: ॥ 
ಇ77ರಗಾಸಾಹರ್ಗ ಇ ಶ್ರಿಸ್ತಕ್ನ್ ॥। ೫09 ॥॥ 

187: ಇ ಕರ್ಣರತಾಗಾಗೆೇಾಸಾಗಿಾರ್ಕಾಾ: । 

ತಿಗೆ ಗಜಗೌರಿ ಕಾಗೆ! | ೪೦3 ॥ 

ಇಸ: ಗರಗ ಔರ: ॥ 
ಸಸಗಗತಷ ಇಗ ಹರರತಗ । ೪೦% ॥ 

₹೦ -8ಗೌನ - : - ಕ್ರಳ್ವಾ ಜೌಸಾಗಾಗ್; 7 - ಗೌತಾ ಶಿಸಸಗಾಗ್ ಕರಕ 8 -ಶ್ತಫ್ಸ್ 
ಕಾಗ: ರೌ ಗೌ: । 

ನಿಂತ - ೫೫೫: - ॥ - ಕಾಗಷ್ಸ 7 - ಶ್ರಾಗಾಷ್ಸಾ ॥ - ತಿಣತಾ77 ೬ - ಆಗಗೌಇರ್ಥಿ ಗೌ ಇಳ! 

₹೦೫ - ೫೫7 - ॥ - ಉಡಿರಗಾಣ್ ಕ್ರಾ 2 - ತೆಕಣಗಾಗ್ ಪ್ರಾಸ ॥ - ಸರಾಗ್ 
ತರಪ । 
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ಕಾ್ಪಸ್ಮಾಗೌರರ್ಗಗ೫ ಗಾಣ | 
ಸತ ಗ್ರತ೫ ಇಸಗಾಗಾಸ) ಪ್ಷಷಾಣೆಗೌಗ್ಗಗ: 11 ೪೦೬ 1 

೫ನ ಗ ೫ರ ೫ ಕ 7೪೫೫1 ಗಣಗ: ॥। 

ಇತತ! ಕಿಸ? ೫೫ ಇಳತಾತ; ಅಗೌಗಗೌಗ: 1 ೪0% ॥ 

7೫೫1 ಗೌರ: ಸ್ವರಗಳು ಇಗ ಸಣಣ: ॥ 
737೫571 ೫೫೫ ಔಗಾಗಿಗಗಾಗ ಇ ಡಾಟ? ॥1 ೪೦೨ ॥ 

೫ಸ೫ೌಸಸಾಗ ತಣ್ಗೌಗಾಸ್ತಾಸ್ನ ॥। 
ಇಗ ಇಸಗಗಣೆಸ ಇರತಾಗೆಗಾಗ ಗೌಹತ್ತ ।॥ ೪0 ॥1 

೫ ಇರಿತ? ತಗ್ಗಾಗಿಸ್ತ: ಸ್ವಇಗಾಸಾಗ: ॥॥ 
ಇಸೆ!50 ಇಗಕ್ತಕಾಶ7ಗಿ77ಚ ರ್ಗ 3 ಗಾತಣ್ನ | ೪೦೪ ॥ 

'ತಾರ5ಗಗಗ್ನ ಹಾರ ಕಾಗ್ಗತಾಶಫಸಣಾಗಗೌಗಗ! 
ಇತಾಗಾಗರಗತಾಗಿಸತ್ಪಗಣಾತ್ತ!।। 
ಇಸ ಇಗ್ಗರ[5ತ ಗೌರತ್ತತಾಣಗಕಗೌಗತ 
ಇಗ್ಔಾಗ್ನ ೫ರ: ಇತ್ತ ಇತ್ತತಾಗ್ಗಾಹಗಾರಾ; ॥ 990 | 

₹೦೮ - ಇತ್ತರ್ರಾಣ: - ॥ - ತಿರಾಾಗಾಗಾಣೆ, 9 - ತಣಗೌಸಳಿ, ॥ - ಈಣಗಣಗಿಸ7), % - 
ಘರಾಗಳ, ೮ - ಶಿಕಗೌತಗ್: 

₹0೦ - ಔಗಾಗಿ: - ತಿರ್ಗಾರಗಾಗಾಸಾರಾತಿಗಾಸೆಡೌಣಳಿ: । ಸರಗ: - ಇಕಗ್ರಗ್ಗಿ 7777೫741 

ಕಗ್ಸಣ್ನಾ / ಸರಾಗ್: 71ಗಗ877 1 ೫೪೪೪7ಗಗಿ ಗಿತ ೫ ಇ ) ೪ ಇಗಿಗಳಿ: । 

"ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಂಥ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ, ಸಂಪತ್ತು 
ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವ ಮಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೆ೦ದೇ ಹೇಳಬೇಕು, '' 

೯೫ ಸಾಕ್ರಗೌ 77೫೧೫೫೧೫೧೪1“ ತಗ್ರಣಿಗ್ಗಸ್ಟಾಗೌಸ ಕಾಳಾ ।। 

೦% - ತಿಗ ೪ೌಗ ಕಸ ಕಗಗ ಸೌ ಸರ್ಗ್ ರ್ಕ್ಗಿಗಿಗೌ: 
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ಸತು ಜು || 
ಇಸ್ತಕಾಸೆಷಗೌಷತ್ ಇತ ಕ್ರಣತ್ ಶರಾಗೌಷಾ್ 
ಔಿಗ್ಗಗಿಗಗಗೌಡ ಕೌಶಾಸಾಗೀ ಈಗ ಔರ ತ ॥ 93 ॥ 

ಕಾಗ ಇರ್ತತ್ಮಾಗ ಇಗಿಗಿಸತ್ಪಷಾ7 ಔತ: 
'ಗಿತಷಗೌಗಸಾಗಸರಾಣಾಹರ್ಗಾರ: ॥। 
ಸ್ವಗಾಜಿಕಗಾ ಸಗಗಾಗಾಗಾಗಗ್ಗಣ್ - 
ಇ ಗೌಟಗಗತೆ ಗೌಳ ಕ್ವಾಣ್ಕ್ರಸಗ್ನಾ ॥1 ೪9% ॥ 

ಕ ಇರ್ಗಾಗಗಾರೆೇಗಾಗಾ ಕಗಗ ಗೌರಿ ತಗಾಗೆೋಕಾಗ 

₹₹೫- ಔಷಗಗಗ್ಳ 7ತಕಾಗಾ ತಗ್ಗಿ ಕೌತಗರಾ ಭರಿ ಕಗಗಳಾಣಗೆಗಿ 77: ಇಡಾ ೫೫1 ಇಸ: । 

3೫; ೫7 - ಘಾತ: ಸೌರ ೯೫: - 8 ಸೌೆಸಸಿಗಕ: ೫೫7 ಇಇ: ಗಔಷಫ್ಟಾಗಾಾತ್ ಇಡ 7೪೯7೫) 

ಗಿಕಗೌರಾಸಾ: / ಷಗಿಗೌಗಾಸಾಳಾಸಾಇಇಫಾಾಗಿತ ಇರ್ ಗೌಪೆಳೌಿಗ್ಗಾತಾಗಗ 

೫4ಸಾಾರ್ಗಾಕಾಗತಗೌತಳಾಇಗತತಫತತ್: ಗಿಕ್ತ: ಪ್ರಷಾಗೌಿತಾ7- ಇರಾಗಾಗ್ಇತಾಗಾಗಗ್ಯ 

ತ್ಸಿಶ್ ಗೌಗಗಿತ್ತ 4 ಗೌಗ್ವಾಗಳೆ ಕಾ7ರ್ಗಗೌಸ 04೫ ಧಾಗಗೌಡ್ ತಾಗ್ಯೌಸಳ್ಸಾಗ್ ಗೌ 737 



'ಹೆಗೇಸಗಾಸಇ7ತಗ2 ಇತತ! ಾ7ಸ್ವಸತಗೌಗೆ 
ಯು ಹಸು. 1 

ತುಸ 
ಕ್ನಾಸಾಗಾ: ಗೌಸತ: 3ಾಸಾಗಗಾಗ್ಗ್ಸ 
ಇಗ: ಶ್ವಾಣಗಿಗತ: 3881 ೫ಾತಾಗಗ್ನ ॥ ಇ ॥ 

ಇಗ ಇಸಾಗಾಗರಗಾಣಗಾತೆ 
ಇಕ್! ತಾಕಾಗಗಿಷಾಗತಗಗ್ ॥ 
ಸಾಗರ್! ಗ್ಲೀಿತರ್ವಾಸಸೆಗಳಗರಾಗಗ್! 
ಫೇಸ ಶ್ಹಾಳ ತಸಸಾತರ್ಗಗಳ ಈಗಾಗ ॥ ॥ ॥ 

೫7 ಕಾಶ್ ಗೌಷತಾಗಿಗೌಗಗತ್ತಾಗ 
ಕಕ: ಸೆರಗೌಗ್ಗಸ 7ೌಢಜಗಣತ್ಪಾಣ ॥ 
ಇ ಇಗ! ಸ್ಮತಾಗಾಡ ಇಾತಾಗ್ನ್ ಇರಕ್ಕೆ 

ಇರಾಡತ! ಗಾತ್ತಉತಾಸೆ ಾಸಸಾಗರಸಗಾಗ್ನ ॥ ೬ 

ು - ಹಾಸಾರ್ಶಾರ್ಗ: / ಸರಾಗ । 

3 - ಇಗಗಾಗ್ಗಾಣ - ಸಾಗರ ಕಾಗೆ: / ಜಾರ; - ಗಾಗಗೌಗ್ಗ ಕಾಣಸಿತಾರ ಕಣೆ: 
೬” - ತಿಣ್ರತೆಸ - ಕಿಸಷಗರೆಗಾತಿನ । ಕಾಣಾತೆ - ಡಡ ಸ: ಕಗ್ಗಗಳ: / 
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ಅಡಾರಾಟಾರಾ ತೂ 

ಕ 

1 ಗಾಗರ್ಪರ್ಗ1 

18 ಔಇಗೌಗೌಗ್ಗ ಇತ! ಸಾಗಗಗಿಗೆತ ॥ & ॥ 

ಪರ ನಾಗ ಕ 
74 ಸ್ಥಳ ಇಗ 9ಗೌಗ: ಇಗೌಗನಾಗಡಿ ॥ 0 ॥॥ 

ಹೇಗಗಕ್ತತಾಗಿಗ ಹಣಾಗೌಗಾರ್ಗಾಗ: 
ಸಸ್ತಾಸಗಿಗಗೌಇ೫ಗರ್ನರಳ ॥ 
ಗಗಾಗೌಗಗರಾಗ್ಗರ್ಗಸಗಗೌರ್ಗಷ 
ಇಡಿ ಸಗಳ ಇಳ ಸೆಕಸ: ॥ 6 ॥ 

ಸಗರ ಸಸ್ಗೆಗ್ಸ್ಟ್ಗೆ 
ಸಾರಾಸಾಗೌಸಸೌರಾಗಗ್ಯ ಕಾಸ್ನ ಸಣೆಗ: ॥ 

ಗಾಗ ಇಣಾಗೌಾಗಾರಾಗಗಾಣಾಗ್ 
ಬೆಗ7೫/೪ಗತ ೧72೫] ಇತ್ತ! ಇಸ್ಟರೀಕಗ್ನ ॥ ಇ ॥ 

- ತಾತ: / 

ಟ್ರ. ಗಢ - ಕಾರಿ ಸಸರಾಗಗ್: ಇಸಾ ಕಾಳೆ: / ತಡಸ: 1 
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1... 1.0 
ಇಗ ಲೇಸ ಔತ್ತಕಣಾಗನ್ನ ಇಗೌಷ ೫೫೫ ಕ 
8೫7 ಇಗ ಸ್ಟ ತಾಗ: ಕ್ವಳಾಗನರಾಗಗ: ॥ 10 ॥ 

೫೫೫೫1 ಔ೪ಈ೪೯ಇಗಾಗರ್ಗಗಗ್ಗಣ್ಗ 

%ೇಗಗಗಗಣ್ವರಾಗರಾಗ! ್ಳಸಾಸ್ೊ ॥ 
'ಕ್ಹಸೆಕತ್ಗೌತ್ಯಗ್ರತಃ ಇಸಷಾಗ್ಪಗಃ 
ಷೆೇಗಗಾಗೌಗಗ/ ಈಗ 0೪೫ ೫೫೫5೫೫ ॥ ೪॥ 

ಇಗತತಗಸಗ್ಗತಗ್ಗತಾಣಗತಿ 
ಸೌತಗೌಸತಾಸ್ಷಾಗಾಗಾಗ್ಸ್ ॥ 
ಸ್ಸತಗ್ಗಗತಡಾ೫7ಗ! 77೫೫೮೫ ಇಗ 
ಹೆಸ] ಕಾಡು ಕಗೌಸಶಾಸರಾತತ್ತೇಳ ಕಾಸ ॥ 91 

೫೫ ೫೪೧೫೧ ಗತಾತತಗ್ಗಗನ 
77ಇಗ೫ಗಗಸಸ೫ಕಗೆಗೆಣ ಇಗ್ನ ॥ 

ಜಗ್ಗ ಡೆಗೆ ಇಡಗರಗಗರ್ಗಗ್ಗಗ 
ಇಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ತಾತೌಶಾ: ೫೫ ಇಇಗಣಸ್ಸ ॥ 13 ॥ 

ಯ ಯು ಬ ಓಮ! 
'ಕಣ್ನತ7 ಇ೪ಾಗ ೌ ಗತ್ತಉಪಗ್ನ ಕಸತ ೫ೌ೫ ॥ 
710 705777೫ಗಳ್ವಕರಾಗಗಗಾಸೆ 
ಕ! ಕಾರಾಗೌತ್ತ್ಗ! ಕೇಳಾ ಕೇಟಗೌಡಗಾಗ್ಗ ॥ ಇ ॥ 

ಇಗ ಇಸಸಗಸಗಸ್ವೇರಾಗಗಾಗಡ 
ರತ ಕಾರ್ತತ್ತ ಇಸಕಾಸಾಗ: ॥ 

ನ್ ತ ್ಗ್ಗ ತ 1 

೫5 3% ಇತ್ತಾಗ ಇಸಸ್ಟತಣ ಶೇಷಗ್ನ ॥ ॥೬ 1 
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ಸ7ಇತ್ಗೈೇಷಾಗಗಗಳಾತ್ನ - 
ಇ೪ೆ7ಗೌಸಾಗೌಕಾಗೆಕಾಷಡೆಕ % ಔಗತ್ತಾಸಗ್ನ ॥ 4 ॥ 

ತಿ ಹ್ ; 

ಸಭ ಟಕ 1॥ 
ಇಾಗಾಗೌತಾಸಕ್ಗಕಕ ಕಾಗ್ಗ ತಡಗಗ! 
ಸಿ೩೫ ತಾರಣ! ತಾಗ ಇಇಗಗಾಣಣಾಗ: 11 100 

ಕಗಗಗ್ಗಗಣಗಗೌಳಿಸಗಗ ಇಗ 7 - 
ನತ ೫ ಇ [ರಸ್ತ ಇರಾರ್ನಾಗ: ಜಾ ಕಾ ಅಗಸ ॥। 
ನಳ ಕಾ ಈ ಇಗಾಗಗೌರಾಷಸೇಗ್ಗಗಾಗಃ 

ತಗ೫೫0 ಕ್ಷ ಗೌ ಇಗೌಗ ಕ 7೫7 ಇತಸಿಕ್ಶಗ ॥ ಇಂ ॥ 

ಜೆಗಾಸಗರಾರಾಗಾರಾರಾಗಾಸ್ತ 

ತಾಗಕ್ಟ್ಸ್ಟ: ಇಗೌಗ್ಗೇಕಾ: ಹಾಾಷಗಾಾ: ॥ 

ಆ - ಇರ್ಗ್ಗೌಣಗಿಗ್ಸಾ । 

20 -ತರಗ/ 



(11.1 11 



ಟನೆ ಕೆ 
(| 

1 1 (ೂ ಟು ್ಸ 



ಔಾಗಾಗಣ್ಸಾ 49 

ಸಡ/ಗಗಿ7ಇಗ್ಗಾಸ೫ತಫೌಕಾಗಗಣಾತಗ: 
*ಫ್ರೆಸ್ತೆ! ತರ್ಗಕಗ್ತ ಕ ಸಸಾಗಾಗ್ಶ ೪8 7೫೫ ॥॥ ಇ೪ ॥ 

ಫಸ ಇತ್ತಕಾಸ ಕ್ರಾಸ್! ೫೫೧ 
ಸಕ್ತೆ ಸರಾಗ ೫೫ ಕ ಗೌಡಾ ಕಾಾಗರಗಗ್ನ ॥ 

ಸಗಗರಾಸಾಸಗೌಗಕರಾತ! ಸರ್ಗೌಗಣ 8ೌಷ: 
ತಾಗಾಸೆಷಗಡ! ಇ ಗೌರಾಗಕಾಗಾಣಾಸಗತ್ತ: ॥ ಇ9 ॥ 

. ಇಾಗಾತರಾಗಸಗತ್ತೆ ಕಾ ಪಕಾಣಾಸಗೆಗಳಿೌ೫: ॥॥ ಇ3 ॥ 

2 - ೫ನ್ನಾಗಗಗೇಸಾಗಿಸ ಇಣೆಗಳೆಗಸಾ7೪ಗ೯ಸಟಾಷರಾರ್ಗ್ಗೌಗೌಗಿಗೌ ಇಗಿಗಿಕ ಇತ್ನಾ ॥ 

22 -ತಗಾ್ಮಗಗಣೆಗ: ಗೌರ: 8ೌ]ಾ್ಗ79ೌಾಸಗೆಗೌಗಾಳಾಗಾ್“ಸಳ್ರಾಧಾಗಾಗಾಷಾ್ 

ಸಶ್ಣಾಕಷಾ ಶ್ರಭಗೌಗತಾ:, "ಇಗ ಗಿಡ ಗಾಷ್ಜಾ: ಸಹರಾಗಾ ಇಗೌಿ' 7ೌ ಸಾಾಗಷ್ 

ತಾಗಿಕ ೫೫. ಗಔಗಾಗಾತಾತಾಗೌಗಾಣಡಿಕಾ 77೫ ಈ. ಕಾಣಾ ಇಸ ರ್ಗ 

೫ಗಸಗಿಗ್ರಾಗಗ್ತಾಗಾಗಿಸಗೌಗಾಗ್ಗಾ। ಗತಾತಾಗಗ್ತಾಗಿ ಗಾಗ್ ಫೌ ಸತಾಗಾ! 

23. - ಹೌತಾಸಾಗಿಕೆಗೆಳಾರಾ: ತರ್ಗಾಧಾಾ77ಡೌ೫ಗಳ ಕಣಾ ತಗಾತಗ: ೪0 ಕಾಳಿ ತಹ 

ಗಾರ್ಗಿ ೫೫೫ ಗಾರ್ಟಾಗಾಕಿರ್ಗಿ ಗಾ೫೪ ೪೫೪ ಗೌಳಿ ಕಾಗ ತಳಳ: 1 

ಗಪ್ರಾಗಣೆಕಸ್ 777 ಗೌರ್ಗೌಗ ೫೪ 83744: - ಕಾಘಾಗಿರಿಗಳ್ತಇಗಾ ೪ ಪಗ: । 
ಇಇಗಪಕಾರ್ಟಾಗಾ: - ಠಗರಗೌಗಿ ಕಾಡತ ಇ೪ರ7ಗಾಗೌಕಾರ್ಗಣಗೆಕಾ್ ಔತ 

ಶ್ತ್ಸ: ಹೆಸಸಾತಗೆಳೌಕರ್ಗ: ಗಗ ಗಾಗ್ ತಿಗ್ರತಾತ:। ಇ೪ಸಾಗಗಾಗರಾರಗೌಣಾಗ್ 

ತಿಣಾಗ್ರಣಿ: ಕೌತಗೌಳಾಗಿಗಿತ ತಗ್ಟೇ್ಗೌಫ್ರಾಷಾತ ಢಾಷ್ ಶ್ರಸತಾತ್ (6 ೦ಂತಾಾಗೌ) ೫೮೪೫೮೫೫ 

ಶಾರಿ ಸಶ್ರಶ । 7% ಇಗ: ॥ ಘಷಾಗಾ೫7: - 7 - ಸಾ ತಗಳ - ಈ ಸಜ ೫೫ ೫೫೫ 

ೌತಾಾತಗತ: ಸಇಗರಾರ್ಗಗಗಿತ್ಗಗೌತ: ೫೫7%: ಗಾತ: ಕತರ: 

ಸಾತ್ ಇತತಾಗಳಾಿ ಇೌಗಿತ 7351 ಲೌಡ್ ತಗಾಣಾ 887೫೯7೫7: ತಿಗಾ ಗೌ 

ಇಷ ॥॥ 
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ಕ್ಲಿಸಗ್ರಗತಾಗ್ಡಾಕಾಗೌ್ಗಗಢಗೌಡಿ! ೫ 7 ಇಸ್! 
7ಸೆಸಡ್ಸಗ್ಕ ಕ ತತಗಳಿಡ ಇಗತ ಇಗ ॥ 
ಕಡಾತ್ರಾಗ್ತಾ ಇಗಗೌಡಾಕ ಕೆಸು 
ಸಸರಗಾಗಷ್ಗರಾಇಗರ೧೫೪7೫7೫೯೫೪7 ಈ ॥ ಇ೬ ॥ 

ಕ್ಷ ಸಸ ತ್ನಾಶಾಗ ಗಾರ್ಗಾಣೆಗಾಗಾಗ ಸಷಗತಗ 

ಷಾ ಕಕ್ಚ ಕ೫7 ಕಾಷಳಾಗಗರರಾರಾರ್ಗಾಣ ॥ 

ತಷಾರಾಾರಷಗೌಣತ್ತಾರರಾರಾಗೌಗ್ರಾಇಳಾಗ 

ಸೌಗತಗ 378 9ರ ತಗಹರ್ಗಶ್ರಾಗಣ್ನ ॥ 9೬ ॥॥ 

೫೫5೫77 8981 ಗೌಗೌಗ್ಯ! ಕಸ್ಟ ಸಗ್ಗ ॥ ೨೩ ॥ 

ಔನ ಸತಾಗಸಾಸಸಗಳಿಗ್ನಾರಗರ್ಗಂತ 
ಇಸೆಇಗಾಸ! 90272 ಗೌಹಪಗೌಸಭ ಶಾಸ್ನಾ ॥ 
7೫ ಇರ್ಗಾರಾಡ 

ಸಕಸ ಇ ಇ ಔಇಾಗಗಶ್ವಾಗ 77೫7೫1 ೫ ॥ 90 ॥ 

ಯ ಯು ಯ ಯ ್ಥ್ಪ್ಥಉ್ಪ 
ಕತಾ ಇಗ ತರಣಿ ಇ ಕಗತಾಗ! ॥। 

ಸೋತ ೫ ಅರಣ 22 .1[7ು 2 ಎಂಷ್ಟ 
ಗೌಸಾಗಗಗಾಣಾಸತ ಗೆಣಾಗ್ನಾ । ಗಾಗ ಇತ ಗಣಸೆಕಸಗಿಗ ಇಗ್ತಾಸ್ಗ್ಗ 7೫: ।। 
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೫೫೧೫7ಗತ ಕೌತ್ತಾಸಾ೫ಗ್ಗಷಾತಾಗಾಣಾ ॥ 96 ॥ 

ಇಸಕಿ ಇತಗಿಇಸತ್ತಾರ್ಗಿೌ ಕ್ಲೇ 
'ಇಸಗಇಗ್ಗೌರಾರಾರರ್ಗತ್ಗರಗಗ! 77೫7 ಇ ॥ 
ಇತ77: ಸರ್ತಾಶಾಫ್ಟರ್ಗಾರಾಾಗ ಇತತಗಾತಾಸ! ' 
ಕಗಗ ಇಗೌಕ್ರಾಗಾರಾಗರಿಗಿತತ್ತೆ: ॥ 9೪ ॥ 

ಇಗ ಹೇರಗೌಡಗಾರಾಗಗಿಗೌಸಗಾಗಣೆಗಗ್ಯ - 
7ಗ್ರಕಾಸ್ಸಕಾಗ ತಾತ್ತಾಸಾಗ! ಸ್ವಕಕ್ಸಾಸಗಾಗೌಸಗ ॥ 

'ಳಸರಗಗ' 78 7೪7 ಪಗಿತಗ ₹0 ತಗ: । 'ಇ ೪ ಇಇತಗ: ಶ್ರೌಟ ಗೌಳಧಾತ್ಥ' 88 ಸಾಸ್ 

ಕರಾರ್ಗ್ತಸಾಸಾ್ಕಾತ7 ಇತಸಗಾಗತ್ತಾರ್ಗಸಳರ್ಗಢ್ಗ್' ಗೌಾಗಾಗಳಿಕೆಳಗೆಗೌಡ್ಡಾಸಳಾಗಿಳೆ 

ಗಿಸಸಿಗಾಗಗಾರ್್ಿ ಕಡಗ ಸ್ರಾಗಸ ೪8 ಗಾಗ: ತಣಾಿಕ ಸಾಗಿತ್ತ ತಕ: । 
ಸಗ: (ಸಳ) ತಿಗಾ (ಇ್ಟ್ಮಾಸಗೌಡಿಗು 7೪ ಸಾಗೌಕ್ಷಾರ್ರಕ: ೫೫7 ಸರಗ: ಇ 7೫1 । 

*ಿತಾಗಳಗೌಗಾಣ ಗೌಸ್7ಗೌಗ7ಇ೫ತ ತಗ ಗೌಸೆಕಗರಾಗಣ ಕ್ರಾಣಾಗ್ಸಾ ಕರ ತಾಕೆರ್ಟಾಗಾ 

(೫ಸಾಳಾಗು ತಾಳಿರಾಗರ್ಗಣ: ಇಾಗಾಗ್ ತಗಿಗಿಗ: । 7೪೯: ಕಾಳಿರ್ಥಾಗರ್ಣಾ ೫೫೫ 

ತಗರೇಗ್ 7೫೪77೫೫೬: । ಸರಳರ್ಗಗತೌಕ ಕಾಗ ಹಗ್ಗ ೨ಗೌಳಾಗಡಿಸಳ್ ಇಗ 

ತರೆ ಖಕರ ಸತಿ ತಗಾಸೆಷ ಶ್ರಕಳೌಗ್ರ ಹಗಗ ೫೬ಗ/ ಕಳಿರಾಷ 

₹೫. ಶ೫ಗಿಗಾತ್ ಆಗಾಾಗಗಾಗಾಸಗ್ಸತತ ಇಳಗಾ: ಗಾಡೌಸಾಸಾ ಫೌ ಸಘಡರ್ಟಾಣು 

ಶಾಸೆಸಾಗೆ 77 7೧ ತಗೌಗಾ-ಕಾಕ್ಟಗಿತ ಗೌಸಸಗ್ಗ ಇಇ ಕ್ಷೆ ಸಾಸಗ್ಗೌಸ್ ಕಾರಾರಾಗೇ್: ಸ್ರಾಗೌಗಿಗಿ 

7 ಸರಾಗಳೌಗ: ಘಷಗೌಡ ಇಗ 727% ಕ್ಲ 7% ಸಗೇತಿಡಸರ್ಗ ) ಗಾಗೌತಾ' 

ಗಾ / 
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ಕಿಂ - 

ತ 

ತಿನ 

ಕಿತ 

ತಗರ್ಗಾಸಾಗ್ಗ 

ಇಇಸಗ್ರತಸೆಸಾಗೌ777ಗ! ಕತಾ ೫ನೆ 
ಇ೪ಗಗತೆ ಸರೆ ಔರ ಕ್ರಾಣೆಕಗತತಾಗತಗಿ ॥ 90 ॥ 

೫1 ಔಗೌಗತು ತಾತಾ ಕ ಶ್ರ ಶೌತ5ಕಾಣಾಣ್? 

'ಸಸಸಸಸರ್ತಕಾಸಾಗೌಕಾಗಾಗಣಗ ॥ 

ಕರಗ್ಸಗ್ಗ್ಸಗಾತರ್ಗೌಷ್ಗಗಣಕ: ॥ 1೪1 

ತತ ಜೆಗಗಗ ಇಗೌಗಗೌಸಾಗ! ಕತತಗಾಣಣ ॥ 
ತಗಗಗಜಗರ್ಗಾಗಸಗಾತರ್ಗಾರಾಸಸಾಗಣೆಕ - 

೪ ಇಾಗ್ಗಿಗಗಿ ೫7 1% ಇಳ್ತ ಇ೪ ಕೌರಗಗ್ನ ॥ 39 ॥ 

7೫! ಇಸೆಗೆಳಾಸ್ನ 9ೌರಾಗ್ ೪೫5)2ಕ್ಷಾಗಾ: 1 331 

ಗಿತಸಾಗಾಸಸೆತ್ತಾಸ್ಕ್ಪೌಗ್ಸ /। 

ತಣ್ ಕಗಗ ಗಗೌರಾಗಗೌಾಗಗ ಸತೇಸಾರ್ಪಾಸಾ 78೫ 0ೌಳಗೇರತಾತ: ಸತಾ: 

ಕರ್ಪಾರ್ಷಾಸತೆತಗೌಸತಾಗಾಕ್ಸ್ । 

*೫ಗಷಾಗ್ - ತಗ್ಗಿಲಿಡಿಗ್ಗಗಗಾಗ್ 77 ೪೫೪ ಇಷ್ಟ ₹ಣಳೆ: । 1ೌಗಾಗಿಗಗೆಣ್ತಗೆ: - 

೫ಾ೪ಸಇ41ಸ7ಗೌಗಇಳಿಗೌಣಣಳಿ: ಕಣ್ಣಾತೆ: - ಕಾಸಸ್ಸಾಕಾತಾಗಾತತೆ: ಇಗ 

- ಶಾಗೆ ಸಗ: 7೫ ತಾಗಾಾಗ್ಗಗಿಷಿತಾರ *ಳಾತಾ: । ತಾರ್ 

ಶಾಗಳಿಗಾಗಗಿಾ: । ಇಗೆ - ತಾಸಾಗಾರಾಾಗತಾಗೆಗೌಳಾಗ್ಗಗಣ್ನಾ / ೫೫7; - 7781 7೫೫೪೯ 

ಪಡ್ 7೯೯77 ೪೫೫ - ಶಡಣ ಶೇ: - - ೫%: ಇರಾಗಣಾಗಾತ ಶ್ರತಣೆಕೆನ 7೫7 ತಾಗ” / 
ಷಾಸರಾರ್ಸ್ಗೌರ್ಟಾಟ್ಗಕಾಗ್ಗೌಳ್ಸಾ । 
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ಸಸರ ಸಶ್ತಕಾಸ್ತಗಳಣಾ ಕೌಕಕಗಿಸ;' 
77771 ಔತ ಕ್ಷಳೌೌ ಗಾಗಾರ: ॥ 
ಇಾಗಣ್ಣಾಕೆಗಗೌಷಾತ್ರಸಾಇತ್ಗಾಸಾರೆೇಗ್ಸ 
೫೫ ಇ 8 ಆಗಾತ ಗತ್ ತ್ವಾ ಕ್ವಣೆಕ್ಸ ॥ 3 ॥ 

ಸರ್ವಾಣಿ: ೫೫೫ ಇತ ಬೌಶ್ಸಗೆನಗ್ಳ್ನ ॥ ಇ೬ ॥ 

ಜಸಪಾಗಾಸೆಕಾಗೌಸಾರ್ವಾಗಸಗೆಗ್ಗಗಗ: 
ಗ 11757ತತತತಥ ತ) |! 

ಕಸ! 8೫೫: 
ಇಗರಗಿಳಗು ಕನ್ನ ಇ೩॥ 

ಶರರ 

ತಾಸೆ! ತಾಗ್ಹತ ನಗಿ ಕರ್ವಾಧಾಗತಕ್ಷಕಾಣೆಕ್ಸ ॥ 10 ॥। 

77೫7 ಇಇಗಾರರ್ಗರರಗ ಗ ಜಿಗ೫ಣಾ -. 

ತಾಗ ತಗತಾತ್ವಾಸ7 ತರ್ತಾ ಕಗಾಸರಳಗಗ ॥ 

*ೇಗಗಗ್ರಾರ್ಗತ್ತರಗ81ೌಗಗಗಗ್ವರಾರಾರ್ಥ 

 ಸಸರರಾಸಾಗಿತ್ತಾಗಾತ ಸಳತಾಸಕಾಗೆಸ್ಗ ॥। 
'ಾಗಗಗ್ಗಸಕಾರ್ಗಗಳರಗರ್ಗಗಗ 

ತ ೨ ಕಷ್ಟ ಆಗೌಡಾ / ಗೌಫ್ಗಾತ ಫೀ ಎಗಾಕೋಗಗಳಾಗಿಗಿಇಣತ್ಗ. 

೫ಕೆಗೌರಾಸಾಸಾರ್ತಾಗ್ಲಾಸಾಗಗೌಷ್ನಾ ।। 

$ - ೫೫೫: - ಸಳತಪ್ರಳಣಾಗ ಶಿಕ ಇರಾ ೫೫ಳ್ ಕ್ 1 ಕ೫೫ಗಿಗೌ ಬಗ ತಗಾಣೌಣಳಿ:। 

6 - ಕೌೆಗಷಾಗ್ಗಿಕಾರ್ಮಶಾೌಗಕ್ಸಾ । 

3 - ಸ್ಥಳಸೆತ್ಸಾಕ - ಶಾಸಸ್ತರಾಗೌತ್ರಾತಾಘೌಗಿತ್ತಾ | 
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ಇಸಗಣ್ಗಹ ಕ್ಷಿ ಕ್ಟ ತಾಗೆಇಸಾರ್ಗತಾಡ್ಗ 
ಇ್ಲಿಗೌಗಾಸಗ್ರಗತಾಗೌರಷಗಾತಾಗಾತ ಇನೆ! ॥ 36 ॥ 

ರಾಸಗಿಗಾಗಗಳ್ಳಗಿಗತಾರ್ಸ್ಸಕೇಸಗಳ - 

ಪಾಸೆಗಸಾಇತಇರಾತಗೌಸಡಗಾಗ ಕಾಗಗ್ನ ॥ 
ಕ್ಷೆಳತೆಗಗಗಾತಾಗಾಪಳೆ ಕಾಹ್ಗೆ! ಕೆ 
ಇಗಗೆ ಗತಾ 7೫ ಕ್ಷ ಗೌಷ್ಗಿಗಗಡ ೫1 ಸಗ ॥ 0 ॥ 

ಸೌಸ್ಗಾರೆೋಗಗ೫ಗ2ಗಿತಾಗಾಗಾಗ 
ಕೆಸಾರ್ವರ್ಗಿಸರ್ಗ್ಗಷಾಗ 8 ಈಗಾಣ ೫೫: ॥ 
೫೫7 ೫7೫77152 ಸಕ! ಗಷರಾಗಾರ್ನಸ್ಷತಗ 
'ಇ೮ಗಾಗ! ಇ ೫ೌಶ್ತಗೌಗೌತ ಸ್ರಾಗೆ ಇನೆ 9೫ಗೌ 9ಗಗ್ನ ॥ ಇಂ ॥ 

- ಶ2ಗ್ಗಗ್ರ್ಮಾರಾಳಗ್ಸ್ಸಾಗ: ತಗ ೫೫೫್್್್: 

- ಸಾಡರ್ಗ - ತಗಾಸೆಗಾರಳ: ಸಕತ ಕಾಳೆ: । ಸಕಫ, 7೫೫ ೪೫ ಇಡಾ: | 
ತಿಗಾಸಗಾಗಾಗ ಶಾಗೆ 7೫ಗಗಇ]) 

೪ -2ಗೌಡಿರ್ಥಿ- ತಗ ಇತರ ಹೆಸಸಾಗಾಗಿಕೆಗೆಳಾಸಾರಾತ್ ಸಾಗಗಾಸ ಕ್ಷಗೌಕ 7೫7೫ 
ಸಾಗಾ: । 

ಐ ಸಸಸಾರೆಾಗಾಗ್ಾ: 

ನ) ಕಣಸ್ 

ತೌರಷತ್ಗ್್: ) 

ತ3ಗ್ಗಾಕಾರ್ಣ: ;: | ॥ 
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ತ್ಪರ್ಸತೆೇಗೌಡಗಗಗಗಳ್ವಾಗಗ್ನ ಕಗ ಇತ್ಚ ಇಸ 
ಗರಗ ಸಗ 715ಕಾಗಗೌ ಗಗ ಇವನ ಇತ್ತಾಗ ಸಾಗ ॥ ಜಳ ॥ 

ಇಗತಹ!ತ; ೫ ೫೫5: ಇಸಾಗಿಗ ಸೌತ್ ಗೌಕಗ: , 
೫ೇಗನಾಗಗಈಗೌಢ್ಛೌಿತ ತಳ ಕಗೆತಆ೫ಣಗತ; ॥। . 
8] 77159 ಹಾಗ ೪7೫0 ತಗಿಗಗಗೆತ್ಟಾ 7ಗೌ್ಗ: 
21558777೫7ಗ೫೫ಗಗ್ಗೌತಗೌಡ್ರರ್ಗಾಗೌಕ% ೫೫೫ ॥ ೬॥ ॥ 

ಗಹ! ಹಾ ಇ ಇತ್ ಇಗೆಕ್ಟಗ್ಗು ಗಾಸಗೌಡ ಇತತ್ತ ಇಇಗ್ನ ॥॥ 

$) ಔಾಗೌಸಗಾತಃ ಡಾ ಗಾಸರ್ಕಾಕೆತ್ತಾ್ೌ॥ 

೬) ತಿಣೆಕಗರ್ಸಾಗ ನಾ ಸ್ಪಸ್ಟಾ7ತಾಸಳಿಷಗ: / (77 - ಐ 

೬) ಇಸಾಗೌಣಗಗಿಷಾ ಷಾ ಸ್ಪಸ್ಟಾಳಗಗಾಳಿತ: । (777 - ೨) 

5) ಸರಾಗತ್ರಷಾಳ್ನ್ದ ದಾ ಗಿರ್ಟಸಗ್ಗ್ಗ 

(ಸಾಾಸಸರ್ತರ್ಗಾರರಾಇರಾಸೌಾಗೆಳೆ (ಇಗೌಶಾಸೆಳ್ಗ್ಗಗಾಗೌಗಾ 

೫ೌಸಗಗಷಾಗಾಸಾತಗೌಳಳಾಳಳಗಿನತೆ. ಸಹಗರಾಗಡಾತಾಗ 
` ಭ್ಹರ್ಕಾಗಗಿಇಾಗೆರ್ತನ್ನ್ 7೫೫. ಇೌಸಾಗಾಗಾಗಿತ್ದಾ) 

ಸಾಸ್ವಾತಸರ್ಥಗೌರ್ಟಾಸಗ್ಸಾಾಗಣಗಣೆಕ 
ಕರ್ಷ್ಣಗ ಕ್) 

೫7 7್ಗೌಷ್ಸಕ ತತ್ ಔೌರ್ವಾಗ: ತಗತಾತಾಗ ತಗ 2೫7೫7೫೪೫೯೫೪೫೮7: ಸೌತಾಗತಿಗ್ಗರ್ಗೆ 

7೫ / 7771 ಶೆೊಾ7ರ್ಗಿಸಗೆಡಾಗ 7 ಫರಾ: ಸತ ಕೌ ತಗಗಿಗಳಿ ಸರಗತಾಗ 7೯೫೯೫೯೫೪ 

ತಿಗಾಗೌಾಾಾಗಾಗಿಗೆಳಿಗಿ ಇತ: ।| 

೫3 - 37೫7೫7೫೧೧0 - ನ೪೫7ಗರ್ತ7ಢಿ ಸಾಗರಗಳ ತಗಾಗೆತ ಸಗ ಇಸಾಗ್ 7೫೫ 

ಕಸಾ: 7೪7 ಸಹಗ: ೫೫7 ತ್ೌರ್ಗಾಗಿ ಗರ ಇಗಫಿಕಾಸ್ ಇಗರ್ಷ್ಗಾಗೆ್ 

೪7೫೯ ಇಸಗಾಗಸ ಇಳೆ ಸಾಗ್ಗ್ಗಾಗಗಡಿ ಇತ: । 

ಫೌ ಗ ತಗರ ಇ೪೪ಗಾ 788 71 । ತಿಗಳಗೌ ಇಕ್ ಇ ॥। 
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ತಗರಳಾಗೆಳಳಾತಗ ಶ್ರಜ್ವೌೌ ಔತಾ ಸ್ಲಸ77೫ ॥ ೬% ॥ 

ಸಾಸಗಗಾಣು ಸಸಕಾಗೌತ್ಟಗಾಗಕೆತ ಇತತ 
1.122 | 
8೫ ೫೫ ಔಟ ಔರಾತ್ತಗ ಸರ್ಥರ್ಗ್ಗ 
ೌತಾತಾಗಸತಗಸರ್ಸಕಕಗೆ! ಇಸ್! ॥ ಇ ॥ 

ಕಿಕೊಧಗಳು ವಗ್ಗಾಗಸ್ತತತಾಗಣೆಕೇಗಾಗಾಗೆ!: ॥ 

ತಗರ ಇತ ಕಗ್ಗ ತತ್ತ ತಗಣ ॥ ೬೩ ॥ 

೧೬೨ ಜೆಗ್ತಾಕೆೌಾತಾಶಾತಗಗಿಗ್ದಾ । ತಗಣ: ಾಗೇಶಾಕ್ರ ಇಸಗ್ಗಾಗ್ಗತೌಗ್ ಸತಾ 

ಡಾಸ್ ಸಇಸರ್ಯ್ಗ ಹೆಸಾಳಾಾಾಗಿಕೆ ತ4777 ೪೪೫೪ ತತಕ್ಷಣ ॥ಇಅಂ ಶಾ ರಗ್ಗಿಸ್್ 

ತಗೌಗರಾಗಗತೆೇಗೌಗಿಗಡಿಗಗಇಳ್ ಇಗ ತಾಕತ್ ಕರಾಗ್ಗ: / ಇಗಗಸಗಾಗ್ಸ್' ಕೌ 

ಡ/ತಾ777ಗಫ1ಇರತೆೇತ್ ತಡೆಗೌಸ ಸಾರಕ ಇತ್ರಾಳಿತಾಗ ಸಗಾತಾಸತಘಿತಾ 
ಇಸ್ ಗಸಗಸ ಇತ 0ೌಗಿರಗ ತ್ಾ ೫7ರ: ಗಿತಗೌಳಾಸಾಫೌರ್ಗ: 

೫ಸಾಗಾಗಿತಗಾಳಡಾ ಕರ್ ಇತಾಹ್ರತ್ಮಾ 

"“ಇಸಸಸಗಸಿಸೌತ್ಗಾಷಾರಾಗ್ಕೆ್ - 

೪: ತಸ್ತಾಕೆಳಗೌಸ ಸಇ೪ತಾಶಕಣಾಣ್ನಾ । 

7 ಇತಾಸರಾರಾರ್ಸಾ ಹಾಸ್ನ ೫%ಗಸಗಳ: ಧಿ. 1. 

87೫ ೫೫ 7೪777 ತಗೌಗ೫ ಇ೪ಸಗ: ಕೌತತ: ॥'' ೫೫% । 

೬೬, - ತಗಕಫಾಕೇಗಾಗಗೆಗೌಷ್ಳಾ | 
೬೩ - ಕೌಡೌಾಗರಕಗೌಗಿಳ್ಳಾ । 
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ಇ್ರತಸಾಾಕಕಾರಾಸಾತ್ರಾಕಗಾಣಾನಾಗತ: 
ರ್ತರಾಾರಾಗಗಾಗಗಗಳಗೌಗ್ಗಾಗಗ ॥ 
೪ೌಾಗಿಗಿಗಗ್ಗಕ್: ಸಕ್ತಾ ಔರಾರ್ಗಾರ್್: 
ಸಾತ ಸಸ್ನಾಕ ತ್ತ ಗಾತ್ಸತ ಸಗ್ಗಾತ ತ್ಯಾತ್ನಾ || 9 ॥ 

_ ಸಕರ್ಗ್ಗರ್ಸಗೌರಾಗ್ಗಸಗಾರಗಗ 87೫೧ 

'7೫ಗು ೫ ಕೆಗೌಗತತಗೌಗ ಕ್ಯಾಣ್ಗಗಿಇಗಗ್ನ ॥ 
ಕಾಗ ೫ರರಾರ್ಗರ್ಗತಗಿ ಕಾ ಕಾಗಾಗ್ಗಕ್ಸಾಗೆ 
ಕಿಷಾಗಷ್ಗಗು ಔಗತಗೌರಾಗತೆ! ಸಗ್ಥೌಗತ್ತ 9ಗಗೌತಗ್ನ ॥ 66 ॥ 

ಗನ 9ಾರ್ಗಧಗಗಗಗತ್ಸರಾತಾಗ! 
ತತ ಇಗ ಇಕಡ ಸಹಸಗತ್ತಗ ಸ್ವಷಾಗಾತಾತಾಗ್ನ ॥ 
ಇತಾಸಾಜಿತಾಗಗತತಗೌಸಗಗಳ ಕಗಗ 
7ಗ೫ತ್ಗಗಗಳೆ ಗೌತಾಗೌಾಕ! ಇಾತಕ್ತಕಗೌತ್ತ: ಇಾಗ್ಗ ॥॥ ೬% ॥ 

5... 2448... 
: 'ಗಣಗರಗಗಗಗಗಗಗಗೇತ್ತೆ: ॥ 

ಇಳ 3೫೪! ಕ ಗಇಕಗಿತಗೌರ್ಸಗಳೆ! ಈಗ! ॥॥ ಓಂ ॥ 

ಆ - ಔೌಾರಾಗತಾಕಾಗಗೌಳಾ / ಡಔಾಸಾಗತಾತಿ ಶತಾಗಳಗಿತಾಗೆಸಾಾಗಾಕ್ಮಾಶ್ಾಗಿತ್ತ 

ಚತು ಇತ ಕೆಳ ಕಾ ಸ 

೪೮ - ತಸ್ಥಾಘಾಣಿಗಳೌಷ್ಟಾ ! 
ತಿಗಾರ್ಗ್ಗಗ: ಇತೆ ಇತ್ತಾಗಾಣಪೌೌಗ 32೪೪ ಕ೪ರ್ಗಗ್ ತ್ರಾಕ್ಷರ್ಟಾಗೌಗಣ ॥ 

ಸಸಗಗಾಗಗಾಣರಾತಗೌಗತಗೆ ತಿಗಾ: ಇಗ ೫೫೪ ೪ ತಾಗಿ ಕ್ರಾ: ॥ 

ಕರ್ಮಾರ್ಷಾರ್ಷಾರಿಕಾಳಾಗಾಗಾರ್ಷಾಕತಗೌಡ ಕಷಾಸರಾಗೌಕ್ತಾಗಗೌಗೌ । 

ಹಳ್ಳಿ - ಳಾಗಾಾಧಿತಾಗ ಠೌ - ಇಗ್ಗಾಸಡಾರ ೯18 7805೯: । ಗೌಪ್ತರರರಗೌಸ್ ಕತಾ ೫೫೮7%ಗ್ನ 

ಗೌಗ್ಗಾಗಾಗಗಾಗ್ಗಾ ೫೫7೫೪೫೫7 ಇಗೆಗಳ್ಗೌ ೪೫: । ಇರ್ ತರಷಾರಾಸಾಗ್ 

ಫೌಗ್ ಸೆರ್ಗೌ।। ೮೦ - 4ಸೌತತಾಸಾರಾಾರಾಗತೌಗಿಕ್ಳಾ । 
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ತ್! ಪ್ರಾಸ ತ್ವಸ್ತಾಕಗಾಸ ಕಣ! 
ಜೆಣಗಾಸೆ ಕ್! ಫೌಾಸಗೆಗ್ಸ್ಟಳ ಇಸ್ ॥ ' 

3೫1 ೫ತಾಡ ಇತಾಸಗರಾರರ್ಗಾಗ 

ಳಗ ಹಗ್ಗಕೆಕಾತಾಸಗೌ ೫ ಗೀಸಪ್ರೌಷ್ಟಕಾಸ್ನ್ ॥। ೪ ॥ 

7ಇ೫೪೧ಗಳಾ೫ ಭಗೌಸಗಗಿ ಗತತಾಗಾಗಗತ - 

ಇತನಾ ಕ ೫೪೪೧೪ ೫೫ ಇತಾಗ್ಲ77೫% ॥ 
ಇಇಈತಗಣ 7೫ ೪೫೫ ೫೫7 37೧ 
ತತ ಗ್ಯಾಸ್! ಕಗ್ಗಸಗಗೌಸಗ್ವಗಗೌಗ್ಗತ್ರ ಇಗ ॥। ಓ೫ ॥ 

ತ್ವಾ ಶಿಶ್ಥಾಗ್ವಾಹಗಳ ಇಗಗತತ್ತಕಗಗ ॥ 

ಶ್ನಣ ಕೌ ಇಗ] ಸ್ತೇ ಗೌಸತಗ್ನಗಿತಾಲ್ಗತ್ನಣೆ 
ಇಗ: ಇಹಗೆ್ಟಳಗೆ ಇತಗೌ ೫7 77 ಕಗಡಸಾಗಣಷೆಗಗ್ಳ ॥ ೬3 ॥ 

ಬು (|| 

ಇರ್ತಾ ತಾತಾಗಾಣರ್ಣಾಣಗ್ಗಿಗ ಸಾರಗಣಕಾಗ್ನ ॥ 

ಆಜ - ಸಸ್ಟಾತಪಾತಾರಾಗಡರ್ಗಾಳೌಗಾ । 

ಆ (೬. ತಾರಾಗಾಗಿತ್ಳಾ - 7೪ಸಾತ್ ಶ್ರಾಕಿಳಾಗಣಗ್ಳ । ಕ್ರಾಣಸ - ಚಾ 

ಗೌಾಗೌರಾಗೌಾರಾಾಗಾಾ। ಸಾಗ್ಟ್ಟಾಗೌತಗರಾಸರ್ಸಾಳಾಗ್ಸಾ ಕಾಡಿಗೌ. ಗೌರ್ಜಾಳರಾಾ। 
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ಇಸಗರಷ್ಟಾತನ! ಇಸಷಾಸಸಾರಗಗಗಳಾಗಿ! 
7೫7 ಸಳಗೆ ಸ್ವಕಗಳೆ ೫೫೪ ಸ್ರತಾಗಿಗಗಾಗ್! ಈ ಇ ಈ೫ ॥॥ ಓಟ ॥ 

೧೯ ಗಷಪಸಾರಾರಾಷಾಷಾಾರ್ಣಾಗತಾ - 
58ಗಾಗಾಗಿರಾಗಗಾಗಾಕ್ವಗೌಇಸ್ತಗಾಗಗ್ರ್ಗೌಸಾ; ॥ 
ತಿಣ್ಗೌರಗ ಇತ್ಈಗಗತಾಸಾ ಗ೫ಗ್ಸಾಗ್ಗ್ಪ 
77೧೫೮ ೫7೧7೫೧7718 ೫7೫% ಇರಗಗ! ಇಗೌಗಗ್ನ ॥ ಟ೩ ॥ 

ಗಗ ಕಡ ಇಗ! ಕಗ ಇನಾ50 ಇಷಾತ - 
ಸೇಸಾಸಾಗ್ಗತ ಶಗಾಗಿತಾಗ: ಕಾಸ ಸಾಸ ॥। 

ಕರಗತ 7ಗರರಾಗಿಗಗ! ಕಗ ಜಾಗಾ ॥॥ ೬ ॥ 

ತಸೆೇಷಗಗಗೆಗಗೌಗಾತಗಗಣಕಾಣಾ 
೫೪ಗಶ್ಜಷಶಗೌಿಸಸ: ಕಾಗಗೆಕಗಗ ಕಾ: ॥ 

೫! ಔ7ಇಗಗಗಗೌಿಗತ್ತ77: ಕೌ: ॥ 6 ॥ 

ತಾಗ ಸಹಸ ೫78% ಕಣ! ಗ೪ಗ೪ೌಕಾ151 7 
ತಗಗೌಗಗಾತಾ್ 8೫ ಇತ: ಸೆಗಳಸ್ನ ॥ 
ಇಸ್ ಇಗಗೌಸನಗಿಡತಗ್ನ ಗಾಗ ಕಗ ಇಸತ್ಗ - 
ತಾಗ ಕ್ರಸರಾರಾ ಇ ಕ್ರಾಣಣಗ್ನ ತಗಿ ಹಾಸ ಶಹ ? ॥ ೬೪ ॥ 

೪3871 ಇಷ್ಣಾರ?: - ಢಗೌಗಾ: ₹೫೫ ಗಾ. ) ೮೫: ಇ ಕರ್ಕ ಗಾ? ೫೯೫ ೧೫೫ ೪೯೯7 ]। 

ತಗ್ಗಗ್ಫೌೇಗ: ₹೫710 ೮೫೯ ೫೫11೮ : 185178%ಓತ್ರಾ ೯೫7೮೫7೫ ಗರಗ 

೮5 - ತಗ್ಪೆೊ: - ಅ7ಡರ್ರಗ್ಗ್ಡ ಇಳೆಗನ್ ತಗಿ - 7೫913 ಗಸ ಗ ತಾಗ 

ತಗ ಇತ್ ತಣಣಾ 3778 - ಕಗಗ ಕತ 7೯೫ (ಗೌಣ ಕಳಳ: । ಸಾಗೌಗ್ 

೪೫೫: / 
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ಸೌರ ಾಗರ್ಗ7ತ ಇಇಗ್ಗಗಗಸ7ಗ: 
ಗ ಕೆಡಿತಾರ್ಗಾಗೌಗಗ ಇಾರಾಗರ್ಗಗ: ॥ 

ಾಗಗತಗಗತಗಗಳ್ತಾಗಾಗಾರರ್ಗೌಗ: 

ಕಸಸಾಸಾಗಗಗಾಸಾಗಿತಾಗ್ಗರೆ ಇಗಗತಾಗ್ಗ ॥ ೩0 ॥ 

'ಹಗ7ಸೌ77777ಗ್ರಇಳ್ತಗಾಣಗ್ರಾರತಾತಾಗಾಗೆತಾಗ! ॥ 7 
7೫೫ ಗ೧೫ಗೌಗಗ! ಔರ: ನಿಗಗಾತಾಗಿಗಗಳಿನೆ! ॥ 9 ॥ 

'ಸಾಸೆಗಾತ ಪ್ರಸ್ಮಣಾಗಗಾ ಉಗಾಣೆೇಗಗ್ತಳಗ 9ಗಾಗಷ್ನಾ ॥ ' 
7೫೫ ಕ್ರಗ್ಗಗ್ಗರಾಗಾ 98 ಸಡಾ೫ ಇಗಗೌಡ ಕಳ 9ಗೌಗ್ನ ॥॥ ೩3 ॥ 

ಜೇಡ ತೌಗೌನ ಇ ಇಗೌತಾಸಗ: ಶೆಸಾಷಕಾಸಾಗಗಿತೆ? ಸರ್ಗ: 1॥ 
' 3ೌಕೆತಾತ ಸ್ರಸತ್ಸಾಗಗಾತ! ಇಷಾಗಾಣೆ ಸತ್ತ ಕರಾ ಔೌತಾಗಣಷ ॥। 6% ||. 

ಇಕಗರಾಗತಾ! ಇ ಕರತ ಇಇ ಔಷರಾನಗಾಗಿ ॥। 
ಇಗಗಾಗ್ಗ್ಸಾಣ್ಗ್ಗಟಗಳಗಾ ಕಾಸೆ ಕ್ರಾಪ್ಮಗೌಡಗಗತಾ ಸಗ್ಗ ॥ ೩೬ ॥ 

೫ -ಕ್ತ್ಕ್ ಗಿಸರ್ಸ್ ಇಗೌತಾಕಣೆ 87ರ7೧ಊ-:ಇ೯೫*: - 

"ಸ: ಘೌಸಸೆಗೌಗಾಧ್ಗಾಟಾಾತ್ರಾಸಾಾಣ್ 

ಶಾಾಗಗೆಗಿಕ: ಗಾಳ: ಗಿಗಾ? ಐಸ್ ಘಾ: । 

ಶ್ ಗರ್ಗ್ ಇ ಗಿಗ್ಗರ್ಗಾಗಳಿಣಾಡ್ ಕಿಗಿಸ: 

ಕೌತಸೌತಗತಾಾಸ್ಾತಿ ಇಳಾಸಾಶ್ ಕ್ಷ: ॥| '' ಫೌ 

56 - ಇಕಾರರಾರಾಗಾ೫ - ತರರಾರ್ಟಾಾಧಾೌಿ। 
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ಟ್ರ ೦೫ ಬ್ರಿ 21 / ನಹಿ 

(೧೬ - ಬ್ರ) 
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೩0 ಗಾಸಗಈೌತ್ತ ಸ್ತಾಗಗೌ ತಾಗ ಗಾಣಾರ್ಸ್ಗ್ಗೌಗ ॥ 
ಶನ ಇಗ ಇ ತಾತಾ ಸ್ಮ ರಾಳ ಗಾಸಾಾಗ್ಗಗಳಗ್ಸ್ಗ 1881 

$ೆಗ್ತ್7 ತನಗ ಇೌೌಸಗಗ ಕ್ರಣ್ಸಿ ಕಗಗ ಹ: ಇಗಾಗ್ಯ ॥ 
೫ ಗ್ರಾಣಾಗಣ್ಗ ಇ ಇಗಾ೫ತ ಕಗ್ಗ ಇನೆ! 221558771 ॥ ೩9 ॥ 

ತತ! ೧೫೫೫೫೧೫ ಇನೆ! ಖಗಇಾಇಇತಗ೫ಗಣಾಗ ॥ 
37೫೫1 ಇಾತೌಸಗಾಳೌಗ ಗೌಗೇಇತಈಾಕ! ಔಗಗರ್ಗಗ್ಗ ॥ ೩ ॥ 

3ಗಾಸೌೆೇತಾಡಗಿಗಗಾಗ್ಯ ಇತತ 78೫೫ಊ೬೫೬ಊ-೧(ಔ೫ಊ್ವ ॥ 
ಇರಾ ೫8 ಕಾಗ ಕಾಣ್ಣಗೆಸ! ಇಸಜಸ್ಟಾಸಾಸ್ವತ್ಸಗ್ರಗ೫೪77 ॥ ೩೪॥। 

ಇ್ಸ್ಸಿ ಕಾತ್ ಕಹಗ್ರಪೇತತಾಸ ಇಗ್ಪಪೆ ಔಸಷರಕಸಗಾಗತಾರಸ್ನ ॥ 
ತಗ ಕಾಸ್ಟಷಗಾ ಜಗತ 7771 ಇರಗಗೌತ ಇಗ ಈ ಕತಗ್ನ ॥ 90 ॥ 

ಇಿಸಗತತ್ಪತಳೆಸೆಗಿಗ್ಯಗೆತೆ: ಗಗೆಸರ್ವಾತಣೆ: ॥ 
ಈ ಕಷ ಇ ಕ 3ಗ್ಗೌಗಾ ಕಾಗೆ: ಗಗ ಇರ್ತತತೆಗೇಸೆಕಣ: ॥ 09 ॥ 

9೫7೫ ತ್ಯಾಸಗ್ಗತಾಸ್ ಔಷಗತತ್ಮತ್ಮಕ ಕಾಗ ೫೫ಕಗ್ನ ॥ 
ಕಗಗ ಸತತ 3 ಗ್ರಾಷೌಾಸಾರಗಗತ ಇಗ್ತೆತ ॥ 09 ॥ 

ಫೆಸೆೌಗೌತಾಸಾರ್ಗಗ್ನಣೆ: ಕಳೆಸಾಗ್ರಾಗಿಗಾಷಾಗ್ತ!: ॥ 
`ತಗ್ಈಗಗ್ಗಗಗೌರರ್ಗಗಗೆ: ಜೆ77375%7೫7೫೯7೧ಊ೫ಊ೫-೫೯-೫-೫೯]:1198 

. ಹೇನಾಗಗತೌಗಿತಾಗಗಗ ಶರ್ಗತ ಕಾಗಿ ಇಸಾಗಗೆಡತಗ್ನ ॥ 

ಇಗಗಸಗ್ತಕಣ್ಗಣಾ ತಗತೆ! ತಗೆಗಗತಾ ಕಡ ಇಗಗ ಕ್ರಾಗ್ಗ್ಗ್ಗ ॥ 6% ॥ 

ಅ$ಿ - ಗೌರಾ: - 8ಸಾ117-ಾ ಳೌ: 
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ಕಣಿಾಸಾರ್ಗಾಗತಗಾಗ್ಗಾಾಸ್ತ! ಇಗೌಇಸಾಗನ್ನಾ ಇ ೫೫ ॥। 
ತ್ವತಗತಾತ ಇರಿ ಕಾಗತತಗೆತಾರ್ಟಾ೫7: ॥ ೨೪ ॥ 

ಸಸಾಗ್ಟಕಶಾಗ್ತಾಗ 90: ಇತಾಗತಾಗ್ಗೌಗ 9೫: ॥ 
೫ಗಗರ್ಗಾಗಾಗೆಗೌಸಾರಾಗ: ೫೫೫ ೪೫೫ 75 ಇ ಜಗಾ; ॥॥ ೨೩ ॥ 

ಸಾಗಿ! ಸ್ಪತತ77 60ನಾತ 9771 ಸ್ರ? ಇ ತಗಣ ॥ 

ಕಸರಾತಾಸ 7೫೮೫೧೫ ಇತಗತ್ತಾಸಾಸಗೌಡಗಿಗಾಗಣೆ: ॥। 0 ॥ 

ಇನಿ ಸಾಗರಗಳ ಇಷಾಗ ಇಗ ಇಷ ೫೫೧ ॥ 
ತ್ವಕ್! ಗಾಷಾಸಗೌಡಗ ಡಾಗಣೆ ಹಾಗಾ ೫ ಕಾ೫7 7೫೫೫7೫5:॥11। 611 

3ತೌಟಗಾಗಾಗಣತಗಾ ೪ಗ್ ಜಗೌ ೫ಗೆ: ॥ 

೫ಗಾಗೆಾಗೌತಾರಾಗಗ್ಸ ೫೫೫೫?! ಇಷ್ತಾಗಣತೆ ಕಾಗ ಇಳ ॥॥ 9 ॥॥ 

೫೫೫! ಕಾರಿಗಳ 1 ಕತತ ಗಗೌಗಗಳ್ಳಾ ಇಗ ॥ 

ಸ್ಸ ೌಸ್ವಾಸತತ್ಸ್: ಸಸ ಸಾಗನ್ನ ತತ! ಇಗ್ತಸಗ೫ಕ್ಕಾ್ 11 6 011 

ಕಸಗತಾರಗೌಡು ಗೌಣ: ಇಸಾಸ್ಟಸಾಗ್ಗಾಾ 9ಗಿಗ್ನ ॥ 
3೫೫ರ ತಗ ಇಗ ಬಗಸಗ್ಗೇಗೌಗಗಣಗ ಶೌ: ॥ 6% ॥ 

ಹಣ ಎಧ ಇಧ 

೬ - ಫೌಾಗೌತಾಗ (ಇಳು ಗೌಸಾರಿಸ ಇಗ ಇಾಗ್ಗ್ಕಾ: 8 7ಗೌಸಾಗ್ರಾ: । ಕಾಸೆ 

(ಔಇಸೌಗು ಗಿಷೌಸತಾ: ಸ್ರತ: ಕಾಾಗಾಗ್: | 7177೫7 (7773೧4) ತಗ್ಗಗ್ಗಳಾಡಾಗ7: 
ಇಸಾಕ್ ಶೌಸರ್ಗ್ಗೌಷಸ್ ಸತಾರಾ ಇಾಢ್ಗಗಿ ಫಾಡ್ ತಾಗ ಡಾಶಾ ಇ 13೫೯77೫7: 
ಳೆಸಸಗಾಗಳೆ: ಕಗೌಸಾಸಾಗಾಗಿಗ ಡೌಗತಗಾಾಃ ೪7೫೫ ೯1 ಸಾಗಾ /।| 

- ಔತ: - ತತ್ ಗಗೌಳಾಗಾಳ್: । 
ಚು ಅಜ 
೨4 - ೫ೌಗಾಇಳಾಗೌಡಿಸ. - ಇರಾಗಾ ೫ಗ1ಾ7೫೯7೯7*: । 
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ತಾ: ಸಾಗೌಸಷಾಗಳಿತ್ತಾಗಿತಾಸರಾಗಾರಾಗೌಗಗಳರಕಗ್ನ ॥ 
ಇಸಸಗಗಷಗಳ 1% ಕತತ ಇಗೇಗಾಗೌರರ್ಗತಾ ಗೌಡ! ॥ 69 ॥ 

ಗಗ! ೪೫೪ ೫7೫೫ 9೫ 3ಗಾಗೆ ಸಕರ್ತಾಷಾಗಾಣ: ॥ 
ಇ ಈ ಗತ್ತಾತಾಸೆಗ್ಸಕೆ್ಗ 2ಸಇಗ್ರಸಾತ! 7ನಗಗ್ಗಣೆಗ್ನ ॥। 63 ॥ 

3ೌಗಾಇತಗ೯ರಗೌಗ 77: ಕ! ಫ್ರಷೌಗಗೌಇಗಗಣಗ್ನ ॥ 
7ಗ್ರೇತ ಸ್ಪತ್ತಗಾಗೃತೆಕ್ಗತೆಗಾಗಾತೇ! ಗೌಛ್ಗತಗಿ ತಾಗ! 3 ॥ 6% ॥ 

31೫ೆ 4ಗೌಸಸಗಗ್ಗಗಾ ಗತಸೆಡಾಗ777715%500% ಜಳ೫೫ಗಃ ॥ 4 
೫ೌನಾಸಗ್ಪತರಾಗಾಗಾತಾಣ ಸಾಪ ॥। 6ಓ॥॥ 

ಸರಳ ಜಾಗ 7ಇನ ಕತ್ತ ಕತ - 
ನೇಸಸಗತಾಗಗಗತ್ಪಾ771 ಇಥಗೌಸ 7೫! 7೫1 ॥ 681 

ಗಾಗ 7೫7 ೪೫೯7: ಕ್ರಾಸ 71 ೫೫೫೫ 
'್ನತ ತೇತಾಗೌಗಾತ್ಗ೫ 777೪558೪ ಇಗೆ: ॥ 
ಇ ಕಗಗ ಇ ೫೫೫ ಈಗ ಗೌಗ್ಟ 

1೫೫7೫: ಹಾಗ! ಕಾಕ ತ್ವ ೫1 ೫೫೫ ಈಸ ಕ್ರಾಸ ॥ 60 1 . 

ಇಾರಿಸಗರ್ಗಗ ಔಗಾಇ೫೫ ಡೌ 8 ಇ ಜಾ 
2೫೫ಗೌ ಕಿಕ್ಗ? ಕಾಸ ಇ ಕೇಸ್: ॥ 
'/ಇಗ72 ಕ್ಷ ಸಿತಸಗಾತ ಡಸ ತ್ರಶೌ 
ಸ ಸಟ ಯೋ 1 ೮೮ 1 

ಕರಗ ಗಾಸ್ 

6% - ತೇ; - 77೫೫೪೪ ತಗಾಗಾಗೆ: । ಕಾಕ್ಟಕ: ೫೫: - ತಾತ ಕಗಾಗೆ: । 

೮೬ -೨%ಗೌಗಾಾಗಾ: - ೫1೪೪: 7೫೪೫ । 
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ಇಸ್ಟ! ಸಗರ ॥ 691 

` ಇಗ್ಗೌಶಾತಾಣಾಗೌಡಗಗಗಾಗಗಗಗರ್ಗಗಳಾಗ್ಗ 
9೫ ಇಗತಗೌತಾಗ ಇಗೌಗ ಇನಾಗಗೇ೫1 ॥ 
ತಾಗೆೇಕ7 ಕ ೫೫೫ ಕೌಶ್ನಾಗಗ್ 
ಇಸಾಗಸಗ್ವಕಗ್ರಳಾಗಗೆಇಇಗಾಸೆ!ತಾಗತ ಕಡ ॥ 90 ॥ 

ಗಗ ಔಷ ಈರಾ ೪೫೫7೦೫ 3ಗೆಗಾ 

'ಳೆಸಣಸ್ತಗಾಣಗಾಣ್ ಜಾ: ಇಳ 11 

ಸ: ಕಸತಸಾಸಹಾಸಾಪ್ಮಗ್ಗಗಾಗಾಃ 
' ೫೪ ತಾಗಿ ೫೫0 ಇಾಗೇಶ್ವಕ್ಗಾಷ್ಮಗ ॥ 

`` ಸಗಗಾರಾಗಣಗಿಷತೆ 9ರ 
 ಗಶಾಗೌಸರಗೌಸಗ್ಗಕಾಗಾಗಗಗಿ ಕಗ ॥ 93 ॥ 

ಜಗ ಕ್ಷಸಾಗಗೌಾಸಗಗಿತ್ತ: ತತ ನಿಜಾನ ಕಣ್ಮ ॥ ಇ॥ ॥ 

೪೪ - 3 ಕಿಗೆ ಗಿಗಿಗಾ ತಾರ್ ೫ಕ್ತಗಾಳ ತಾರ ಕಾಗಕಾಾಶ್ಷಾಗ ಗೌಷ್ಜಾತಾರ್ಗಷ 

ಕಕ್ರಸಾಗರಾಗಗಗಾರ್ಗಾ7727 ತಗೌಗೌಕಾರಾ ಇಗೌಡಾ । 7ೌಳತಗಗೆ ೫೪7 ಧಾಗ್ಗಡ್ಷಗ- ೫೫೫7೫ ಡತ್ತ್ರ 

೫1 ತ್ರಾತೆಸಗ್ಫೆ । ಗಿನ ಶಕ್ರಾಪಾಗಿ 7 ೫8 । ಪ್ರಾಣ ಇಗಗ್ಗ್ ಇಗ: 
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ಕತೆ! ಗಾತ 3 ಗೌ ಶಾಗ್ಗಷ್ತಾಗ ಇಗ್ಗಿಷ? 
ಇಗ್ಲಾಗಳಪಗ ತಗ; ಇಇಗಸಗತ್ನ್ಗ ॥ 
ಇಗಾಣೆಗೌಸತಾಸಗಷಗಿಗಾತ್ರೆಸಕಾಸಿಗಾತ್ನ 
ಕ್ಮಷಸಾಗರ್ತಗೌಸಗಳಗಿಗತಗ್1 ಕ್ರಾಷಗತತ್ಸ ॥ 9% ॥ 

ಇಗ್ಗಗೌ9೫೧/ ಇಗ ಕತಾ750 ೫ 7೪೫! 

ಶ್ನಸ! 37೫ 778೬1 7೫ ಕೌಗಿಸತಾಗ್ನ ॥ 
ಇಷಸಸ್ತಗಗೌಗತ್ಪಾಗೆ೪7೫: ಇತ: 
ತಾಷೌಗಗ ಇಗತಾಗ ಕರತ ಹೌ 7೫7 || ಇಓ ॥ 

೫7 ಶತ: ತಾರ್ವಾಗೌಕ: ೫ೇಿಗೌಡಗ ಇ ಈ ॥॥ ೪೮ ॥ 

31 ಔ77೫೫7೫೫ಊ೧೬% ಕಕ್ಷ: ಗ೫೫೯ 
ಗಗತ್ತಇಇಇಗ ಕ್ರಚಗಾತಗಣ್ನಾ ಈಗಾಗ ॥ 
೫೪ ಸಸಾರ] ಸಗ ೪೫೫/1 ಕಕ್ಷ 
ಇ 7೪೫ ೫8೫೫ ಇ 88 ೧೪೫ ೫ ಇ ಈಳಗಣ್ನ ॥ 96 ॥ 

ಸಾಗ] 1ಡ7ಗ3೫೫೫ 90277 ಇತ ॥ ೧91 
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ಇ7 ೫೫7 ೫೫7೫7೫-೫|್ಶ? ಸಕ್ ಕಳಗ ಕ್ರ ಕಾ 

೫ ಸಣಣ 8 ಇಪೆಗ್ಟಾಸಾ2 ॥ 
ಸಸೆರ್ಗಗತಷಾ್! ಇತ್ತ ಸ್ತ: 
ಇಗೋ ಔತ್ಗಗ158ಶ್ವತ ೫೫ ೫ ಕ್ಷ? ॥ ₹00 ॥ 

“ಗ ಗಗ್ಗ್ಗೌಗಾಗಾಗಿಗಣೆಗಿ ಇ ಸಹಗಳ್ನಾ ॥। ೪0೪ ॥ 

*ಾಗಗಾತ ಇಗ್ಗತಗಿಗಸ ಸತ್ತಾ ಕಾಸ! ಕಗ್ಸ್ನಾ 

ತೌ ಸಾಗಿತಾತಾಗಗಿಷಾತ್ಟ್ ಗಾಗ ಕಿಸಗ್ನ ॥। 
ಹಾರಕ ಕಾರ್ಟಾಕ್ಕ್ ಸಸಾರಾಸಗ 
ಹಹಾರಸತ್ತರ15ಡ1 ಸಸ ಕೌ ಡೌ 8ತ ಇ ಹಗ/ಳನತ್ಗ ॥ ೪೦% ॥ 

ಸಜಗಗೌಸತಸ್ಗಸಗೌತ್ ೫೫7೫೯೫: ರಾ 1 
ಕಗ್ಗ ಇಇತಫ್ಗಗಿಗೌ ೫೮೫೫೧೪ ಇಗ್ನಾ ಕತ್ಮಾ 
ಇ ಕಾಷ್ಟ ಕಗಸಗಾಳೆತ ಗಗಣಣ್ನ ॥ 103 ॥ 

೫೫ ಇ ತಗರ[ಗೌಗಗಗನಗ ಕ್ರಳ್ನ ಕಗ 
ತ್ವ ಇಗಿಸಡಾ ೫7% ಸಳ ಇಇಗ್ನ 9 ॥ 

ಇಕಾ ತಗಣಾಗಾಗ್ರಷಾ1 
ಪಗಾಗ್ಗಾಾಸಾ ಕ್ರಷಸಾಸಾಕಾಗ್ಗ ಇೆಗಾಸೆೇಗತ್: ॥॥ 10% ॥ 

ತಾಸಾಗಾಫೌಗೌಗಾತತಣಾಗತ್: 
ಇಗೆಗ್ಇಗಗೌಡ ಪ್ವಷಾಸ ಇಇರ೫2ೆ ತಳ್ಳ ॥ 
ಗ ಗರಗ ಕಕರಕಗಿ ಇ ೫೫೫೫: 
ತ್ವತ್ ಇತೇತಗಿಣ್ರಾಕಾಸ್ಟಷ್ಪಕಾಗಾಗೌಕನ್ನಾ ॥ 10 ॥ 
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ಇಗರಾಾತಾ ಇ೫್! ಇಕಾ! ಗಾತ 7 ತಿ 
ಕ್ತ! ೫೫1 ೫ ೫೫ ಔತ! ಇಷಾಗಾ ಕಗಗ ॥ 
ಗೆ ಕಾತ್ ಇ 91 ಇಗಣ ಇಷಾ ೫: 
ಗತರರಾಗತಾತಾಗ! ಈರಾತ್ವವ ಕಾಸ್! ॥। 908 ॥ 

ತ ಸ್ವಕರಾಗಗ ಇಡ ಸ: ಇತ್ರ ೫೫7೫೮ಂಸ್ನ ॥ 100 ॥ 

ಸ ಸಷ 

ಕಿಗಸಾಸತತಗ್ಗಗ ಇತಗರ್ಗಗಿಷ್ಟಾ ತಾ: ॥ 
೫೫೧ ಕಳಳ ಇತ ಕಾ %ಗ ೫ 8ತಗ್ಗಗೌ: 
ಕಾಗಣಗಳೌಗಸಗೆತ! ಕಾಗಿ ಕ್ರಷಸಗ 7೫1 ॥ ೪06 ॥ 

೫೫೪೫೫೧೫೫೧೫೮; ಕಳೆ ಕ: 7೫81 
ತಕಗೆ ಉಗ ಇ ಸೌಸ ೫ 3 ।। 
ತಗತೆ ಇರಾಕಸೆೇಗಗಿತಾಇಗಿಗತತಗ್ಸತ 
ಇ ಈೌಸಸಗ್ಸ ಕ್ವ ೫! ತ್ವಣ್ಕ್ಟ ತ ೫೫೫ ॥ 109 ॥ 

ಸೌ ಇಗತಾತ8ಗ ಕಾಗ ಗಾಗ ಕ! ೫7 
ತ ಕ್ಮಕಾಗೌಷ ಗತ 97೯ಗ! 7೫೫1 ೫೫೬೫: ॥ 
'ತ್ಗಾಗ್ಷಷಷಾ ಇ 787: ಇಇಾತಾತೆಾಸಸಃ 
*ಕೆೌಸಗಾಗಾಗಗೌಗಗಾಗಾಗತ್ತೆಗೇಳ್ಳತತ7: ॥ 10 ॥ 

ಶ್ಹಸಷ್ನಾ ಹೇಳೌಸಗಗೌಗಾಗರಾಾಗಾಗತ್ತಾಗಗೌತಾ 
377೫೫೮೪ ಇ ಸಗೆಗ ಕಾಗ: 7೫ ಇಗ ॥ 

160 - ಔಸಫ್ಟಳೆ - ಖೆಸಗಗೆಸಸಾ । ತ್ರಗ - ಗಿಗಡಿತ್ತ ಸಾಸ ಫಣಿ: ) 
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4 3 ಇಗ ಗಾಸಾ್ತಗ! ಸಸ ಸತಗ! 
7೫೫ ಇತ್ತ ಇಡಗಳ ಚ್ಟ ೫! ಇಗಗಾಗಿಗಾಗಾ?: ॥ ೪೪೪ ॥ 

ಈ ಇರಾಕರ್ಗಾಗಗಗೌತ ಕರಇ ಕಾಗಿ 

ಕತ೫7ಗಾತ1ಗಿತ ಇತ್ 7೫೫7 ತಸ7ತಾಗ್ಗ ॥ ೪9 ॥ 

` ಇತೇಗ್ತಕಾಗೌಗ! ₹ೌಷಾರಗೆಸರಗೌಗ 

೫% 1: ಕೌ! 75೪ ಸಾಗ್ಸ್ಸ್ ॥ 
ಇಗಗೌ ಕರ್ಕಸಷ್ನಾ ಸ್ವತ್ತಾಗ ಇಸೆಗಳ್ಟಾ ತಳ್ಸ್ಟಾ 
ಇಇತಾಗಾಾಡ್ತ ಇ ಇಸ್ಟ 4ೆಸಸಾಗಾಣಿಗಾ ॥ ॥9॥ ॥ 

7 ಭಷಗ ಶ್ವಶೆಕ್ತಸಗಿಷ್ಪಾಗ್ನಗಇ೫1 
ಹ ಕು ಒಟ ಟು 

ರ ಟರ ಜಾತಾನಾ 
ಎ ತಗಾಗೆರ್ಗ್ ೫ೌ, ಸಾತ ಸರಾಗ್ ಇಳಿ, ಹೆಗಾಸಸಗೌಷ್ಗ ಕ್ಹಣಿ 

ಗಾಗತ್ರ ಸಸಾಗಾರಾಗಾತೆಕ್ತ ಕೆಗೆಸಾಷ್ಪಾಗ್ನಗಾಳಿಗ: ಹೊಾಗಸೆಡಾಸಾಸಗಗ್ರರ್ಗಗಾಗಗಾ್ 

ತ್ರಾಸ್ ಸಸಸ್ನಾಗಸಾಫ್ಸ್ಗೌಷಗೌ: ತಕಗಾಸಗ್ಗಿಗಾಡಿಗಾಗೌಜೌರಾರಾಗಗ್ಗಕೆರ್ಗಾಗಾಗಿ 

ಕಾಾರ್ಸಾಗಾ ೫ೆಸಾ*ಾಾಗರಾಗಗಾಗೌಡಿಸಿಇಳಾಹಗ ಕಾಗ ೫ತಾಗೌಕ್ಟಾಇಸೆಗಷ್ ಸಾಾಸಗಳ 

8೫. ಕತ್ತಾಸ್ ತರ್ಗಗಾರಾಕಣಾಗಿತತ7 ಶಗ೫೫ಗೌ೪೫೪7 ತ3ಗೌ ಕಾಗಾಗಗೇರಗರ: 

ತಿಗಾಕಸತಗಿತಾಗೆತಾಗ ಸತ್ತ, ಶ್ರೌಷ್ಟಾಗ್ಗಿ ಆಷಾಡ: 7೫ ಕೌ ತಾಗ ॥ ೫7 
ಇಷಾಗ್ಗಾಗೌ / 

7ಡಸ]್ತತಗೌಗ ॥ ಇ.೫.ತಿತಿ ಸ್ತತ: ಇತ ಪಸತ್ತಾಸ್ರತಾಗರಾತಾ: ಸ್ತಳ ತೆೋಾಗಿತಾಗಾಷ್ 
ಕಾಡೇ 7ಹಾಗಳೊಾಗಾಸೆೊರತಾತಾಗ್ಗೌಸಾಣೇಸ ಇಾರಾಷಗ್ಗಷಗಕಾಗ್ಕ0 

ಈ ಫರ್ಶ್ರಣ “ರ: ತ7ರ೪೫ಗ ಇತತ ೫೫ ಇಗಾಗ7: 7೫. ಇಾಸ್ಪಾಕಾಗಿಸಸತರ್ಥಗೌಇ- 

ಶ್ಹಗೆಸಗಗೌಸಸಗಾಗ್ ತಾಣಿಳ್ ಗೌಣ: ೫ ೫ ಶಕ್ರಕ್ತಸಳಾ'' ಫೌ ತಾಸ: ಡೌಢಾ ತಗ್ಗಾಗ್ಗಗಿ 

ಶಾಗಾತಕೊ್ಸ್ಸಾ ॥ 
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ಇ ಕ್ಷಿಗಗೌಇರ್ಗಾಗೌಫ್ರಾಸಗಾಗತಫಗಗಾಗ | 
ಇಗಗರಾಾರರಾರ್ತಾಗಾಾಗ ಇ755ಕಗೆಕಗಗಣಾ್? ॥ ೪೪೪ ॥ 

ಕಷ ಇಾರಗಳಣಾ 9ಗಿತಾ! ಕಣ ಕ್ತ: 
11 ಕೆಗೌತೌಗಾಇತಗ್ಫಗ ಇಷಗಣಗ ಇಗ್ಗಗಸ್ನ ॥ 
ಸ್ವಾ ೫ಗತಾಸಗರತಾತತ! ಇಣಷಗ ಹೌ 

ಕಾಸಗಗಗಸೆಕಡ ಇ ಇ೫ಗ ಈ ಕ ಸಕಕ ತತ: ॥ 294 ॥ 

೫ೇತ್ತಾಗಾಣಾಗ ಇಇಸಾಗಾಸ್ರತೆ 

ತ! ಸತಗಗಿಸಾಗ್ಯಗಾತ ಇಗೌತಾಸ! ಸಗ ॥ 
ಇತ್ೌಡಗ್ನ ಇ ಇ ಇಗೌಡ ಇಗಾಗೌಗ % ಇಷ್ಟಾಸತ ಇ: 
ಇತಗಡಗ ಇಗ ಗಾಇಸಾಸ ಕತ್ತೆ ಜೌಡಾಗಳ! ॥ ₹೩೩ ॥ 

ಔಗಿ ಗಿಗಾ ಕೆಗೌಶ್ಟಾಗಸ: ಕಾರೆಗಗಿ ಹೊಗಾಸೆಸಾಸಾಣಾಪ್ರಕಗ ಸಾಗಿಷರಾಡೆಕ 

ತ್ತಕಾಕ್ಗೌ್ 779೫೬೫ ಕಣ್ಣ ತರ "ಗಳಗ: ಇಳಾ ತಗಳ: । ತಗ್ ೫ ಇಗೌಷ್ಟಾ್್್ 

ತಿಕೆಗಗೌಗಾ೫777ಡ% ತಗಾಗೌಕಾಗಿ 70 ಇತ ಇಗಾಣ್ ಇಠ್ತಾಗ್ಮ । 77 ತಣಗೌಗಾಗಣ ಶಿಷಾಣ್ನಾ 
॥'' ೫% ತಗಾಸೆಡರಾಾಗಿಾ7 ಇರಗ್ಗಷಾತ್ಸಾಕಡ್ ಇತ ) 7೫ ಕ್ಷಳ್ತಾಗಾ ಇತಿ ಕಾಗಿ 77: 

7ಕ೫ಗ್ ತಿಗ್ಗಸ "ಇಫಷಾಗೌಸಗೌಷಾಾಕಾಗ್ ಸಾಗ್ಯ್ಗಷ್ಟಗ್ೌಗೌಿಳಿಗಿಸ ಇ೫೫್ ಇತ್ತ ತಗ ₹ೌ 

77೯೫ ಇಗೌಡತಷಾ: ೪ಸ್ 8 ೪೪ ಗತತಾಗ ತಿಗಿಕಾಗಸ್ನ್ ಗಳಿಗ ಗಾಗ: 

ತೆಸಕೆಗಾಗಳಾರಾಗಸಿಕಾಳೆ ೫೪ ತಾಗ: ॥ 7 ಕೆಳಸಿಗಿ' ।। ತಗ *ಅಕಾ ॥ ಶೆಡ್ - 

ತಾಗಾಗೌರಾರರಗೆಗಡಾ ತಿಗ: - ತತ್ರ: ಇ: ಔಷಷಾ: 0. ೫. ಔೌಾತಾ್ಫ, ಕಣ ತ್ರಾ: 

ಪ್ರರ್ಗಾಾತಾ್ 7೫೫772೫, ಗರ್ಗ: ತ್ರ ೫೫೫೫ ತಿಗೆ ತಿಕಾಸಾಗಾಗ್ಗ ಇಗ ಇಡ: ಶೌ । 

777೫೫ - ಶರಾ - ಶಾ೫3 - ಗೌಸ - ಸಾರೆ ತ್ಲ್ ೫ೌ। ಸೌಸಾಗ್ ಅಗರಿ ೫೯: । ತರ 

೫ "ಪಳ ಕೆಕ್ ಕಗಗ ೫೫7 777 777 ಔ೯ಗ'' ಇತ್ತಾಕಾಗೆಸಾ ಶಾಸ ಇಸಿಸ್ | 

₹2 - ಐಗತತ್ತಾಗೆ (9ನ - 290% (ಔಷಾಶು ಇ್ಸ್ಇ್ ಇತಾಗೌ ೪೫4ಾಐ೯೪೫57೯ 

'ಗೌಕೇಸೆರ್ಗಳ7ರಾಗ್ಗಾಾಗ್ರಧಾತರ್ಗತಗ್ರಾಕಾಗಿತತಾಕ್ರಾಗಾಗಗಾಶ್ಸಾರ್ಕಾಗ: ಕೆಗಾಗೆ: : 

ಕಗಾಸಾತ್ರಳ್ ತಾಶ್ಸಾ ಸಹಾಗಾಗಿತ್ಸ । ಕರ್ ತಗೆ. ಓಂ ಸತತ: ಔರ: 7೪೫ 

ಗಿಗಗಗೌರ್ತ: ತಿಗ್ಗಸರಗಾಸಾಾ777 ತಗ್ಗಾಗ್ಗಾತ್ರಾತ್ । ಇಕಾಗೌರಾಗತ: ಕಾಗಿ / 



ಆಗ ಇಸ್ಷಾಗತಾತಗಾತಾಾಗತ! 1 ॥ ಬು. 

ಷಸ ಸ್ವಳಸೆ7೫೫% ಇಸ: ಜೆಣ೫ಗೌಷ ॥ 
ಕಗಗ ಇತ್ತಾಗರಾಗ ಇಷಾಗಾಾಸೆ! 
ಇಡೆಗ್ವಸಗೌಾಸ್ಸ್ 7ಗ೫ಗಿಗಗೌಡಗ1 ಈ ಕಡ ॥। ೪90 ॥ 

'ಇಾಗಗಾರಾಸಾಸಾರಾಗಗ್ಫತಾತತಾಗ್ - 

ಗಗಾಕಾಗಗರಾಗಗಿಇಾರ್ಗಾರ್ಗಾ ॥ 
ಇಗ ಈಗ: ಇಗೌಗೌಗಗಾ: ಉಗ: 

ಆಗ ಇರಾಗಳ ಕತಗೌಫ್ರಸಗಳಗಾಗಿತಾಗಾ ಇತ 9 ॥ 99 ॥ 

' ಕೇಳೆೌಗೌಗಗ್ಗಾಗಗೌ ಇಷತ ತಾತಾ ಕಿ ಈ ಇಗ 
ತರ್ಶ್ಗೌಗಗ್ಗಗತಗಿಗೌತಡೌಗ7] ಇಸಗ್ಟಾಸಗಗ್ನ ॥ 

ಈ ಶಾಕ್ತ 7 ಸಾಸ 751 ಇಇ ಡಾ ಹ ೫% ಇಗನಾಗಗ ॥ ೪91 ॥ 



ಸು! 7] 

೫11 ಇರರ ಔಕ್ತಗಗಣಗ:: ಇಗಕಾಸಷ ಸ್ಪ: 
೫7೫1 ಕೆಸಸಾಗೌಗೌಗಳ ತ್ವಕ್ಟ ಸಾಸ] ತಾಸ: ॥॥ 
ಶಿಕ್ಷ ಸರ755೮ ಕತ ಹಾಗ ತಾಗಿಸಾಗ್ ಹಾಗಿ್ಸ 
ಇಗ ೮ ಇರರ ಇಗ ಇಗ ಇೌೌರಿಗ! 5ಗತಗ ॥ ೪93 ॥ 

ಗಳಗ ಸನ್ನ ಇ ಇಾಶ್ತಾ2 77 ಕಗಗಾಗಣ ೫೫ 
ಸಿ ಉಾ7ಗಗ ಶ್ರಗ್ಗಗೌಸ: ಸಗೌಷ್ಗಾ: ಜಗೌಹಗ ॥ 19೬/1 

ಲ ಸೆೌಸಾಸಾಸಸಾಗೆಗೌಗ ॥ 
ಇಗ ಗಾರಾರಗೌತಾರ್ತಗತ 7೫೫ಗಣತ 

ಇಇ: ಹೆಣಗಳ 7೫೪ ಸ್ಟಕ ಇತ್ತಗಳೌಗ ॥ ೪9೬ ॥ 

ಸತಾ: ಗಗ 1 
8 ೫೫೪ ಸಸ ಔಗಗ್ಗ: 
ಗಾಗಾ ೫% ಗೌಹಗೆಗ್ನ ॥ 19೩ ॥ 

ಬು ಕಂಬ ಜಾನಾಸಿ ಎಜು ಫಾ ಭಾ ಜಾನಾ ಜಾ ನಾಸಾ ಸಾಜ ಶಾ ಸಾ ಸಾ ಸಾಟಾ ನಾ ನಾ ನಾ ರಾಣ ಲಾಜಾ 

₹23 -ಗಾಗರ್ಫರ್ಗ೯ಈೌ। ತಗ್ರಾಕ್ರಕಿಳಿರ್ಪಾರಾಗೌಗರ್ಗಗೆಡ: 37: ಕೌಗಾಗೆಡಗೆಸ ಡಾಸಕೆ 

ರಾಗೌ ೪೫: ॥ 

₹2೫ - 2460 (ಹು ತಿರಿಧಕಾಣಾ ಇಗ್ಗೌಳಿಕಾತಣ್ ಇಗೆ ಕಗ: “ಕಾಕಕ 

ತೆಕಗಿಕಾ: ತಗಗಿಗೌ। ಪತಾ ೫9 ತಾಸೆಸಾಗಿಗಾಗ್ಗಾತರಾತ,, ಗೌಣೇಇಷಾಗಳ್ಟಾಳಿಷಳ 

ಶ್ನಾತೆ ಫ್ಕ್ರ ಅರ್ಗರ್ಗತರ್ತಸ್ನ್ಸ್ ಸರ್ಗ್ ೫ಕಿತ್ತತ್ತಾಗೆ ೫ಳಲಿಳೆಕ್ಕ್ 

ತಿಣಾಗಗೌಗೌ ಕಾಗಾತಿಕಾಣಾ ೫ಗೌಗ್ರಾಕ್ / 



ತಿಗರ್ಟಷಾ್್ಮಾ 

ತ್ವಸಾರ್ಗಾಕೆಳಸಸಶ್ತತಕೆಗ್ಇತಾಃ: 
ಕ್ತ೪ಗತಗಗಾಗಾತಗ! ಇಗೌಸ್ಟಾಶಾಗ ॥ 
'ಇಗ೫ೌಗಗ ಸಗಾಗೌಗರೆೇಗಣ - 
7 ೫ಗರರಗಾತ ಇತ್ತ ಇಾಗಾಗ್ನ ॥। ॥90 ॥ 

ಕ ೫1 ಇರ್ಗಾಗಾಣಾಣರಾಾ ಇಗಾರಾ ೧೯ 

ತಗಗರೌಗಾಗಃ 

ಕಿಸ ೫7೯51 ಕ ಗರ್ಗ್ 

72 

ಇಗಣಗ್ನಾ 

11 ೫ರ ॥। 

₹20 - ೫85 ಇತ್ಮಾಸೆಳ್ಕಣ್ಮಾ ಶಾಗೆ ಫ್ರಾಷಷ್ಟಾಡೌಸ ರೌ ೪೫: । ಕರ್ಥಪ್ರಾಗಳ್ಟಗೌ ತಾಗ 

ತೌಸ್ಡ್ ಗಡಿಗಳ: / 77 ತೆಳ್ಸಾ: - ಕೆಳ್ಇಸ್ ೪೫ ತ: ೫7 ತಗ ೯೫೫1 7೫: । 



ಸ್ನ ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 
ಕನ್ನಡಾನುವಾದಸಹಿತಮ್ 



11 ಶ್ರೀಃ ॥ 

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ 

ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 
ಕಥಾ ಶತಕಮ್ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರತತಾಸಿತಾಂಫ್ರಿಗಗನೋದ್ಯಾನಪ್ರಸೂನಂ ನಖಂ 
ಶೀರ್ಶಾಲೇ ಶ್ರಯ ಮೋಕ್ಬಮಾಕ್ಸಿಕಸರೋ ರಕ್ತಂ ವಿರಕ್ಟಸ್ರಿಯಮ್ ॥ 

ಯತ್ಸಂಯೋಗತ ಏವ ಗೌರಗಿರಿರಾಟ್ಶೀರ್ಷಂ ತುಷಾರಾಂಶುಮತ್ 

ಗಂಗಾವಚ್ಚ ಸದಾರುಣಂ ನ ತು ಸಿತಂ ಸತ್ಯಾಶ್ಚ ಚಿಂತಾಯುತಮ್ | 1೧॥ 

ಹೇ ಶಿರಸ್ಸೆಂಬುವ ದುಂಬಿಯೇ ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪ್ರವೂ ನೀಲಕಾಂತಿ ಸಂಪನ್ನವೂ 

ಆದ ಪಾದವೆಂಬ ಆಕಾಶದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಂತಿರುವ ಉಗುರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು. ಈ 

ನಖಕುಸುಮವು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ 

ವಿರಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ (ಕೆಂಪುವಾಗಿದೆಯೆಂದರೇ - ಅದರ 

ಸಂಬಂಧಮಾತ್ರದಿಂದ, ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ (ಹಒಮಾಲಯಕ್ಕೆ) ಒಡೆಯನಾದ ಸ್ವತಃ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ 

ಶ್ರೀ ಮಹರುದ್ರದೇವರ ಶಿರಸ್ಸು, ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಗು ತಣ್ಣಗೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಚಂದ್ರನನ್ನು 

ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸತೀದೇವಿಯ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ 

ನಿತ್ಯವೂ ಕೆಂಪಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, 

ಸೀತಾನಾಥಪದಾನತಂ ಸುರನುತಂ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಂ ಮಾರುತಿಂ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ರಿಯಮಾತ್ರದೀಕ್ಷಿತಮತಿಂ ಭೀಮಂ ಚ ಕೃಷ್ಣಾಪತಿಮ್ ॥ 

ವ್ಯಾಸಾಂತೇನಿವಸಂತಮದ್ಳುತಕ್ಕತಿಂ ವಿಧ್ವಸ್ತದುರ್ಭಾರತಿಂ 

ವಂದೇ5ಮಂದಮತಿಂ ಯತಿಂ ಚ ಜಗತಾಮಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ ಗುರುಮ್ 11೨1 

ಸೀತಾ ದೇವಿಗೆ ನಾಥನಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುವ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ 

ಸ್ತುತ್ಕರಾದ, ದಿವ್ಯವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ವಾಯುಪುತ್ರ ಹನುಮಂತದೇವರನ್ನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 

ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತವಾದ ಮತಿಯುಳ್ಳ, ಕೃಷ್ಣೆಗೆ (ದ್ರೌಪದಿಗೆ) 

ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಭೀಮಸೇನ ದೇವರನ್ನು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಶಿಷ್ಕರಾದ 

ಅದ್ಭುತಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ, ದುರ್ಮಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ದಂಸಗೊಳಿಸಿದ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯರೂ 

ಗುರುಗಳೂ ಆದ, ಯತಿಗಳಾದ ₹* ಖವಣಣಃ ತ ತ ಹ !] ಹ  ್ ಪಲ್ಟಿ 'ಚಾರ್ಯರನ್ನು (ನಾನು) ಬಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. 
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ಯಸಿನ್ ಪಂಕಜನಾಭದೈವತಗುರುಪ್ಪೀಕಾಕೃದಿಂದ್ರಸ್ತಥಾ 

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಮಾರ್ಯರವಿಶ್ಚ ವಿದ್ದದುಡುಪೋ ವ್ಯಾಸಾಭಿಧಶ್ಚಂದ್ರಮಾಃ ॥ 

ರಾರಾಜೀತಿ ರಥೂತ್ತಮಾಪ್ಸತಿರಥ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜದ್ಯುರಾಟ್ - 

ಸೋದರ್ಯೋ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಧನದಸ್ತದೃಾಜ್ಯಮಾರಾಜತೇ 1 ೩(| 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ದೇವತಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ 

ದೇವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರೇ ದೇವಗುರುಗಳಾದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು. ಶ್ರೀ 

ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಇಂದ್ರದೇವರು. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರೇ ಸೂರ್ಯದೇವ. ವಿದ್ದಾಂಸರೆಂಬ 

ನಕ್ಚತ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರೇ ಚಂದಿರ. ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ರಮಮುನಿಗಳು 

ವರುಣದೇವರು. 'ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ 

ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರೇ ಧನ ನೀಡುವ ಕುಬೇರನಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಮಾಧ್ವಗ್ರಂಥಮುಕುಂದಮದ್ಭುತಗುಣಂ ಟೀಕಾರಮೋಲ್ಲಾಸಿನಂ 

ಸಂಸ್ಕಾಹ್ಯಾಶು ಮನೋರಥೇಷು ಸುದೃಶಾಮಾಸೇತುಶೈತ್ಕಾಚಲಮ್ ॥ 

ಯೋ ದಿವ್ಯೋರುರಥೋತ್ಸವಂ ಚ ಕೃತವಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಕುವಾದಂ ಬಲಿಂ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಯತಿ। ಕೃತೀಶ್ಚರಪತಿರ್ಮಾಂ ಪಾತು ದತ್ಡಾ ಮತಿಮ್ |೪| 

ಜಯತೀರ್ಥವರ್ಯರ ಟೀಕಾ ಎಂಬ ರಮಾದೇವಿಯಿಂದ ಸಹಿತನಾದ, 

ಅದ್ಭುತಗುಣಸಂಪನ್ನನಾದ ಮಾಧ್ವಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಮುಕುಂದನನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮನೋರಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಟ್ಟು, ಆಸೇತುಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ಯಂತ ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಬಲಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿ, ಉತ್ತಮವಾದ 

ದಿವ್ಯವಾದ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ವಿದ್ವಚ್ಛಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ 

ಯತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ, 

ಟೀಕಾಮಾಧ್ವರಥೋತ್ಸವಸ್ಕ ಸರಣೌ ಕೀರ್ಣಾನ್ ಖಲೈ! ಕಂಟಕಾನ್ 
ದೋಹಾಖ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹರನ್ ಕೃತಾರ್ಥಮಕರೋದ್ಕೋ ಜಾಲಿಹಾಳಾಹ್ಹಯಮ್ ॥ 

ತಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭುರುರಾಜಜಾತಮಜಿತಂ ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಶಿಷ್ಕಾಗಿಯಂ 

ಆಚಾರ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪರೌಘಜಯಿನಂ ಮಾತಾಮಹಂ ನೌಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೫ ॥ 

ಟೀಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ವಗ್ರಂಥಗಳ ರಥೋತ್ಸವದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಹರಡಿಡಲ್ಪಟ್ಟ 

ದೋಷವೆಂಬ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾಯಾರು ಜಾಲಿಹಾಳ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿದರೋ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ, ಅಜೇಯರಾದ, 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯಾಗ್ರೇಸರರಾದ, ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಾದ, ಪರವಾದಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ, 

ಮಾತಾಮಹರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. 
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ಬಾಣಾಕಾರಪುರೋತ್ಠಿತಃ ಪರಹೃದೋ ಬಾಣಾಯಿತೋ ಭೂಸುರ! 
ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾರ್ಯಸುತೋ ಜಗತ್ಸುಮಹಿತಃ ಶ್ರೀನಾಥಸೇವಾರತಃ 1! 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಪ್ರಿಯಜಾಲಿಹಾಳಬುಧರಾಟ್ಶಿಷ್ಕಾಗಿಯೋ ಭಾತಿ ಯ! 

ತಾತಂ ತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸಂತತಮಹಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ರಕ್ಷಕಮ್ || ೬ || 

: ಬಾಣಾಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಬಾಳಗಾರಿನಲ್ಲಿ) ಹುಟ್ಟಿದ, ಪರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಣದಂತಿರುವ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದರಾದ, ಶ್ರೀನಾಥನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಸಕ್ತರಾದ, ಶ್ರೀಸತ್ಕ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ಪಂಡಿತರಾಜ ಶ್ರೀಜಾಲಿಹಾಳಾಚಾರ್ಯರ 

ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ, ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಕರಾದ, ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರನ್ನು ನಾನು ಸಂತತ 

ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. 

 ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಿಮತೇರ್ವಿಷ್ಟೌ ಸದಾ ಭಕ್ತಯೇ 
ವಿಷ್ಣುಪ್ರೇಷ್ಛಗುರುಪ್ರಸಾದಮಧಿಕಂ ಸಂಲಬ್ಧುಕಾಮೋ*ಧುನಾ ॥ 

ತಾತಾಸ್ಕಪ್ರಸರತ್ಸುವರ್ಣರಸ ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ರಧೀಲೇಖನೀ - 

ಸಾಹಾಯ್ಕೇನ ಲಿಲೇಖಿಷಾಮಿ ಕಿಮಹಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗುರೂಣಾಮಹಮ್ 1೩! 

ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ 

ಪ್ರಿಯರಾದ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಈಗ, 

ತಂದೆಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಸುವರ್ಣ (ಉಪದೇಶ) ವೆಂಬ ಸುವರ್ಣ (ಬಂಗಾರ)ದ 

ರಸದಿಂದ (ಮಸಿಯಿಂದ) ತುಂಬಿದ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಲೇಖನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಗುರುಗಳ 

ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ ಬರೆಯಲಿಟಚ್ಛೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಕಂ ಯದಿ ವರ್ತತೇ ವಿವರಣೇ ಮೂಲೇ8ಹಿ ಯದ್ದತ್ತಥಾ 
ತಸ್ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಚ ಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯಜನುಷೋ ಮಾತಾಮಹಸ್ಕಾಸಿ ಮೇ ॥ 
ಸ್ತೋತ್ರೆ ಸರ್ವಗುರುಪ್ರಬರ್ಹಮಧುರಸ್ತೋತ್ರಂ ಭವೇದಿತೃತಃ 

ಆಚಾರ್ಯಂ ಗುರುವೈಭವಾಮೃತರತಂ ಸಂವರ್ಣಯೇ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ 1 ೮॥ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು 

ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಮಹರಾದ, ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 

ಜಾಲೀಹಾಳಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲರಾದ ಸಕಲಗುರುವರ್ಯರ 

ಸ್ತೋತ್ರವು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವೈಭವವೆಂಬ ಅಮೃತರಸದಲ್ಲಿನಿರತರಾದ ಶ್ರೀ 

ಜಾಲಿಹಾಳ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಈಗ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ. 
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ಸಂತಾಪತ್ರಯಹಾರಿಚಾರುಚರಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಸ್ಯಾದ್ಭುತಂ 

ವ್ಯಾಸ್ಟಂ ಶುಭ್ರಕಥಾಸದಾಚರಣಧೀಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಲೋಕತ್ರಯಮ್ ॥ 

ಸಂವೃತ್ತಂ ಮತಿವಾಮನಂ ಗತಪದಂ ಕ್ಸಾಮೃಂತು ಸಂತೋ*ಥ ಮಾಂ 

ಕುರ್ವೀರನ್ ಕೃಪಯಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಕೃಪಾಸದ್ಯಾನಪಾತ್ರಂ ಸದಾ ॥೯॥ 

ಈ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಂತಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, 

ತಾಪತ್ರಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅವರ ಕಥಾ ಸದಾಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅದರೊಳಗಿರುವ 

ಮೂರು ಲೋಕಗಳು. ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಮತಿಯಿಂದ ವಾಮನ (ಅಲ್ಪ) ನಾದ ನಾನು 

ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರುವೆ. ಆ ವಟುವಾಮನನಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ವಾಮನನಿಗೆ ಕಾಲಿವೆ ನನಗೆ 
ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಜ್ಜನರು ಅಪಹಾಸಮಾಡದೇ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ 

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕೃಪೆಯೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಹನವು ನನಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ 

ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. 

ಚಿತ್ರೇ ಯಚ್ಛರಿತೇ8ಖಿಲತ್ರ ಮಿಲಿತಂ ಸತ್ಸಂಸ್ಟುತಂ ಸತ್ಯ 

ಶುಭ್ರಾಚಾರವಿಚಾರರೂಪಮತುಲಂ ದುರ್ಲಭ್ಯಮಂಗತ್ರಯಮ್ ॥ 

ತ್ರೇಧಾ ತಚ್ಛರಿತೇ ವಿಭಕ್ತಿರಪಿ ಮೇ ದೋಷಾವಹಾ ನೋ ಭವೇತ್ 

ವಿಷ್ಣೋ ರೂಪಗಣೇ ಬಲಾದಿವಿಧಯಾ ಭಾಗೋ ವಿಶೇಷಾದಿವ 1! ೧೦1 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕಥಾ ಸದಾಚಾರ 

ವಿಟಾರವೆಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಅನ್ಯೊನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಗಿವೆ. ಆ ಅಂಶಗಳು 

(ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ) ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾಗಿವೆ. ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಸಂಸ್ತುತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ 

ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ದೊರೆಯುವ ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ 
(ಕಥಾ, ಸದಾಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಶತಕ ಎಂದು) ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ 

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ಬಲಾದಿಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೂ, 
ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಾವತಾರ ಜ್ಞಾನಾವತಾರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳು ಬಲಾವತಾರವೆಂದು ಒಂದು 

ವಿಶೇಷದಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಥಾಶತಕ - ಆಚಾರಶತಕ - 

ವಿಚಾರಶತಕಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 

ಬಾಲಾ ಮತ್ಕಬಲಾ ಕಥಂ ಕೃತಿಸುತಂ ಸೋತೇತಿ ಚಿಂತಾ ತು ನೋ 

ತತ! ಸಂತನ ಸಾ ಬು (| 

ಕಿಂತ್ಚೆೇಃ (ತಜ್ಜುಿತೋ ನ ಯಾಜ ಕೃತಿ 

ಶ್ರೀಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣಸಾರಥಿರಿವ ಪ್ರಾಪ್ನೊತು ಸತ್ಸಂಸ್ತುತಮ್ 1 ೧೧ 
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“ಈ ಮತಿಯೆಂಬ ಅಬಲೆ, ಇನ್ನೂ ಬಾಲೆ. ಇವಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹೇಗೆ 

ಹಡೆಯುವಳು?' ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗಳೆಂಬ ಅತ್ರಿಪುತ್ರರ (ಶ್ರೀ 
ದೂರ್ವಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳ) ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದಿಂದ ಈ ಮತಿಯೆಂಬ ಅಬಲೆ ಬಾಲೆಯಾದರೂ 
ಕುಂತಿಯಂತೆ ಗ್ರಂಥಪುತ್ರನನ್ನು ಹಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಇವಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಗ್ರಂಥರಾಜನು 

ರಾಧೇಯ (ಕರ್ಣ) ನಂತೆ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಕಿಂತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣ 

(ಭೀಮ) ಪ್ರಿಯನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಜ್ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು 

' ಹೊಂದುವಂತಾಗಲಿ. ೨. 

ಪುರಾ ಗೋದಾತೀರೇ ವಿಬುಧನಿಕರೇ ಪೈಠಣಪುರೇ - 

5ವಸತ್ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾಖ್ಯೋ ಮತಿಸಮಿತವಿಖ್ಯಾತಿಲಸಿತ! ॥ 

ರಥುಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಖ್ಯಾನುತಯತಿವರಾಖ್ಯಾಖಿಲವಿದಾ 

ಜಿತಃ ಶಿಷ್ಟೋ ಯೊಆಭಾಲ್ಲಿಕುಚಕವಿವತ್ ಕೌಶಿಕವರಃ | ೧೨ 1 

ಹಿಂದೆ ಗೋದಾವರೀ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪೈಠಣ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 

ತಿಮ್ಮಭಟ್ಟರೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮೂರಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಂಡಿತರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ವಾದದಲ್ಲಿಪರಾಜಿತರಾದ 

ಕೌಶಿಕ ಗೋತ್ರದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡ ಲಿಕುಚ 

ಕವಿಗಳಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. . 

` ತದತುಲಕುಲಕೀಲಾಲಾಯಯೇ8ಥ ಪ್ರಭೂತ 
ಶುಭಗುಣಗಣಸಾಂದ್ರೋ8$ನಂತಭಟ್ಟಾಖ್ಯಚಂದ್ರಃ 1 

ಹರಿಗುರುವಚನಾನಾಂ ಟಪ್ಪಣೀ ಚಂದ್ರಿಕಾಭಾ 

ಕಲಯತಿ ಖಲು ಸತ್ಯಂ ಚಂದ್ರವಾಚಂ ಯದುತ್ಕಾ 1! ೧೩ | 

ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಭಟ್ಟರ ಅಸದೃಶವಾದ ವಂಶವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ 

ಗುಣಗಳ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಅನಂತಭಟ್ಟರೆಂಬ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸಿದ್ದನು. ಅವರು ಹರಿಗುರುಗಳ 
ವಚನಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂತಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರನೆಂದು ' 

ಕರೆಯುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. (ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಹರಿಗುರುಗಳ ವಚನಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರನೆಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವ). 

ವ್ಯಾಪ್ಟೇಂಥ ಪೈಠಣಪುರೋತ್ಠಿಶವಂಶವೃಕ್ಸೇ 

ಆಹೂನುಗುಂದಮಭವದ್ಕುರುರಾಜನಾಮಾ ॥ 
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ಶ್ರೀಪ್ರಾಣನಾಥಚರಣಾಂಬುಜಧಿಷ್ಠ್ಯವಾಸಾತ್ 

ಯಸ್ಕದ್ಧಿರೇಫಪದಮಾಷ ಯಥಾರ್ಥಮರ್ಥಮ್ ॥ ೧೪ ॥ 

ಆನಂತರ ಪೈಠಣಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ವಂಶವೃಕ್ಷವು ಹುನುಗುಂದ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ 

ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರಲು, ಅದರೊಳಗೆ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬುವರು ಜನಿಸಿದರು. 

ಶ್ರೀಪ್ರಾಣ ಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸದಾ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ 

ಅವರ ದ್ವಿರೇಫ (ಎರಡು "ರ' ಕಾರವುಳ್ಳ) ಪದವು (ಗುರುರಾಜ ಎಂಬ ಹೆಸರು) (ದುಂಬಿಗೂ 

ದ್ವಿರೇಫವೆಂದು ಹೆಸರು) ಸತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ದ್ವಿರೇಫಕ್ಕೆ (ದುಂಬಿಗೆ) ಕಮಲವೇ 

ನೆಲೆಯಷ್ಟೆ. ಹ 
ಸಂಪೂರ್ಣಧೀಪೀಠವರೇ ವಿರಾಜತ। 

ಸದ್ಜ್ನಾನತೀರ್ಥಸ್ಯ ಗಿರರ್ಥಪೂರುಷಮ್ ॥ 

ತಚ್ಛೇಮುಷೀಯೋಪಷಿದಸೂತ ಸಂಶ್ರಿತಾ 

ಶ್ರೀಶಪ್ರಿಯೇ ಜ್ಞನ್ಟಿವಿರಕ್ತಿಪೃತ್ರಿಕೇ 1! ೧೫ ॥ 

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಟಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಪೀಠವಾದ ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ , 

ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನತೀರ್ಥರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೆಂಬ ಸತ್ತುರುಷನನ್ನು ಈ 

ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಳು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬ 

ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 

_ ಶಾಬ್ವೇಂಬಿಕೋಚೀರ್ಮಿತಶಬ್ದಭಾಸುರಃ 
ಸೂಕ್ಸ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಾ , ಧೃತಯುಕ್ತಿಭೂಧರ। 1 

ವೇದಾಂತವಿಷ್ಣಂಫ್ರಿಖಗ! ಸುಧಾಕರಃ 

ರೇಜೇ ಮಠೇ8ಸೌ ಗುರುರಾಜಭೂಸುರ। ॥| ೧೬ ॥ 

ಈ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇದ್ದರೂ 
ಣಾ 

ವಿ 

ದುರ್ಧಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ವೇದಾಂತವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಪಾದ (ಆಕಾಶ)ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಇದ್ದ ಅವರು 

ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧೆಗೆ ಆಕರ(ಮನೆ)ರಾಗಿದ್ದರು. ಸುಧಾಕರ (ಚಂದ್ರ)ನಂತಿದ್ದರು.'ಹೀಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ 

ವಿರಾಜಿಸಿದರು. 

ಮಿತಭಾಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬುದ್ಧಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಪರ್ವತಗಳಂತೆ 

ಮಠೇ*ಲ್ದಧೀಕುತ್ಸಿತಚೇಷ್ಟಯೋದಯ - 

ದ್ವಿಕಾರರಾಹಿತ್ಯಕರಾಶ್ಯಭಾ ಗುಣಾಃ ॥ 
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ಬುಧಸ್ಕ ಸೌಮ್ಯಪ್ರಮುಖಾ ಅಹೋ ಬಭುಃ 
ವಿಕಾರಯುಕ್ಸಾತ್ವಿಕನಾಮಹೇತವಃ 1 ೧೭ ॥ 

ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕೆಣಕಿದರೂ ಇವರು ನಿರ್ವಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ವಿಕಾರ ಬರದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವಾದ 

ಈ ಗುಣಗಳೇ ಇವರಿಗೆ "ಏಿ' ಕಾರ(ವರ್ಣ)ವುಳ್ಳ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. 

ಅಹೋ। 

ಅಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಗುರುರಾಜಸಂಜ್ಞಕಃ 

ಸತಾಂ ಗಣೇ ಸಾತ್ವಿಕವರ್ಯಸಂಜ್ಯಯಾ ॥ 

ಗುಣೋತ್ಕಸಂಜ್ಣಾ ಗುಣತಾಮವಾಹ ನೋ - 

5ಗುಣೋತ್ಕಸಂಜ್ಗಾಥ ವಿಚಿತ್ರಮೇವ ಠತ್ 1 ೧೮ || 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಇವರು ಸಜ್ಜನರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಗುಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ “ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ'' ಎಂಬ, 

ಹೆಸರು ಗುಣತ್ವ (ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯ) ವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗುಣಭಿನ್ನರಾದ ತಂದೆಯಿಂದ 

ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ "" ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ '' ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಗುಣತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಅದು. 

ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಸರಿ. 

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಬೇಶ್ರಪವಿಶ್ರತಾಪ್ರದ - ' 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯಪದಾಂಬುಜಂ ಭಜನ್ ॥! 

ತತ್ಸನ್ನಿಧಾನೇನ' ಚ ತಚ್ಛಲದ್ದದ - 

ದ್ವೃಂದಾವನಾಭೋ ಭುವಿ ಭೂಸುರೋ ಬಭೌ 1೧೯॥ಟ 

ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿವರ್ಯರ 

ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಶ್ರೀರಾಯರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ 

ಆ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಚಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ವೃಂದಾವನದಂತೆ : 

ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸಿದರು. 

ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸಲಸತ್ಸರಸ್ಥತೀ 

ಸುರಸ್ರವಂತೀ ಗುರುರಾಜಜಾ ದಯಾ ॥ 

ಯಮಸ್ಥಸಾ ಸಮತಿವರ್ಯಜಾತವಿತ್ 

ಸದಾ ಬುಧೇ ಸಂಗಮಿತಾ ಪ್ರಯಾಗವತ್ 1! ೨೦ ॥ 
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ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವಾಕ್. ಸಂಪತ್ತೆಂಬುವ ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯಾ ಹಾಗು ಶ್ರೀ 

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ದಯೆಯಂಬುವ ದೇವನದಿಯು (ಗಂಗೆ), ಮತ್ತು ಶ್ರೀ 

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನತೀರ್ಥರಿಂದ ಪಡೆದ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬುವ ಯಮುನಾನದಿಯೂ ಕೂಡ (ತ್ರಿವೇಣಿಯು) 

ಈ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದವು. 

ವಾಣೀ ವೇದಮಣಿ! ಕೃತಿ ಕೃತುವರಾ5ದೃಷ್ಟಂ ಚ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತಥಾ 
ಸಂಗಸ್ತುಂಗವಿಹಂಗಯಾನಕರುಣಾಪೀಯೂಪಷವರ್ಹಾಕರ! ॥ 

'ಯಸ್ಕಾಶೋಭತ ತಸ್ಕ ದಿವ್ಯಚರಿತಂ ಸತ್ಸತ್ತಮೈ ಸಂಸ್ತುತಂ 

ಪೂರ್ಣಂ ವರ್ಣಯ ಇತ್ಯಹೋ ಭುವಿ ಭಣನ್ ಭೂಯಾನ್ಗರೋ ವಾನರ। ॥॥ ೨೧ 

ಮಾತು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೃತಿಯು ಕ್ರತು (ಯಜ್ಞು ವಿನಂತಿತ್ತು. 
ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಪಾತವು ಭಾಗ್ಯಾದೃಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಹವಾಸವು ಗರುಡವಾಹನನಾದ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರುಣೆಯೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಮಳೆಗೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ 

ಚರಿತ್ರೆ ದಿವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ವರ್ಣಿಸಲು ಯಾರು ಸಮರ್ಥರು? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವೆನೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ನರನು 

. ಸಾಹಸದಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ವಾನರನೇ (ಹುಚ್ಚುಮಂಗನೇ) ಆಗುತ್ತಾನೆ. 

| ಭಾರ್ಯಾಸ್ಯಾಸೀಚ್ಛುಭಗುಣಗಣಾ ಪೂರ್ಣಸೌಭಾಗವರ್ಣಾ 

ಗಂಗೂರಾರ್ಯಾನ್ವಯಸರಸಿಜಾ ಭೀಮಸೇನಾರ್ಯಪೃತ್ರೀ 0 

ಯಸ್ಕಾ ಆಸ್ಕೇ ಮಧುರಮಧುಪ। ಪದ್ಯಭಾಸಾಂಶ್ಚ ಸದ್ಮ - 

ನ್ಯಾರ್ಯೋ ಭೃಂಗ! ಶುಭಹರಿಕಥಾಮಾಕ್ಸಿಕಂ ನೈಸ್ಕ ರೇಜೇ || ೨೨ 1! 

ಒಳ್ಳೆಯ ಅನೇಕ ಗುಣಸಂಪನ್ಹಳಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ವರ್ಣವುಳ್ಳ, 

“ಗಂಗೂರ'”' ಆಟಾರ್ಯರ ವಂಶವೆಂಬ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ, ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರ 

ಪುತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೀಯಮುನಾಬಾಯಿಯವರು ಈ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರು. 
ಕಮಲದಂತಿರುವ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯಂತೆ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಜಾರ್ಯರು ಮಧುರವಾದ 

` ಮಧುವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾ ಎಂಬ ಮಾಕ್ಚಿಕವನ್ನು (ಜೇನು ಇಡುವ ರಸ ) 

ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಅಥ ಲೇಸತೂ ರುಚಿರಚಿತ್ರಭಾಷಿಣೌ 

ಸುಜನಪ್ರಮೋದಕರಮಾರ್ಗಗಾಮಿನೌ ॥ 

` ಹರಿಪಾದಪದ್ಮಮಧುಗಂಧರೂಪಿಣೌ 

ಶುಭದಂಪತೀ ಶುಭದಜಾಲಿಹಾಳಗೌ 1 ೨೩ |! 

1 
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ಮನೋಹರವಾಗಿ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತ ಮಂಗಲಕರವಾದ ಜಾಲಿಹಾಳದಲ್ಲಿ 
ಕ್ರೀಡಿಸುವ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಪತಿಗಳು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದ ಪದುಮದಲ್ಲಿ ಮಧು ಮತ್ತು ಗಂಧಗಳಂತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ 
ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 4 ಕ್ರರಳ ಲ್ಪ 

ಶುಚಿಶೀತಶೋಚಿಷಿ ಗತೇ*ಖಿಲೇಪ್ಸಿತೇ 

ಸುತಭಾಸ್ಕರೇತ್ವನುದಿತೇ$ತರೇ8ನಯೋ। ॥ 

ಶ್ರಿತಶುಭ್ರವಿಷ್ಠುಪದಶೃಂಗಶೈಲಯೋ। 

ಥನಚಿಂತನಾಖ್ಯತಿಮಿರಂ ಸಮಾವೃತಮ್ 11 ೨೪ | 

ಈ ದಂಪತಿಗಳು ನಿರ್ಮಲವಾದ ವಿಷ್ಣುಪದವನ್ನು (ಆಕಾಶವನ್ನು) ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಶಿಖರ 
(ಶಿರಸ್ಸು) ವುಳ್ಳ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಶುಚಿ (ಕೃಂಗಾರ)ವೆಂಬ 

ಚಂದ್ರನು ವಿಲಾಸಮಾಡಿ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಚಂದ್ರನ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ 

ಪುತ್ರನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಇನ್ನೂ ಉದಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಇವರ ನಡುವೆ ಚಿಂತೆಯು 

ನಿಬಿಡವಾದ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. '` 

ಕುಲನಾಥಮಾಸಹಿತವೇಂಕಟೇಶ್ಚರಂ 

ಸತತಂ ಸತಾಂ ಹಿತದಮಾತತಪ್ರಭಮ್ ॥ 

ಶರಣಂ ಗತೌ ವಿಮಲಧೀತದಂಪತೀ 

ವರಪುತ್ರರತ್ನವರಕಾಂಕ್ಷಿಣಾವುಭೌ 1 ೨೫ ॥| 

ಶ್ರೇಷ್ಠಪುತ್ರನೆಂಬ ರತ್ನಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ನಿರ್ಮಲವಾದ 

ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕುಲದೇವತೆಯಾದ, ಸದಾ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ನೀಡುವ; ವಿಸ್ತಾರವಾದ 

ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ, ಪದ್ಮಾವತೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶದೇವರನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರು. 

ಶತಧೀಸರೋಜಪದಪದ್ಮಮಾಲಯಾ 
ಹರಿಭಕ್ತಿಸೂತ್ರಯುತಯಾರ್ಚಿತೋ*ಪ್ಕಲಮ್ ॥ 

ಯದಿ ಚಾಭವಿಷ್ಯದಯಮಪ್ಪಸನ್ನಧೀಃ 

` ಗಿರಿರಾಡಯಾಸ್ಯದುಪಲತ್ಚಮೇವ ಕಿ 11 ೨೬ ॥|' 

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪದಗಳೆಂಬ ಪದುಮಗಳನ್ನು 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಉತ್ತಮಹಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರೂ 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯೊಡೆಯನಾದ ಹರಿಯು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗದಿದ್ದರೆ ಗಿರಿರಾಜನಾದ 
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ಇವನು ಗಿರಿಯಂತೆ ಕಲ್ಲಾಗಬೇಕಾದೀತು! (ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ 

ಶ್ರೀಹರಿ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಎಂದು ಭಾವ) 

ಅಥ ಸತ್ಮರಾಕ್ರಮಮುನೀಶಪಾದಪಂ 

ಶ್ರಯತಾಮಿತೀಹ ಹರಿಣಾ ಚ ಸೂಚಿತೇ ॥ 

ಯಯತುಶ್ನ ಚಿತ್ತಪೃರಮೀಶಚೋದಿತೌ 

ರಮಣೀಯವನಿಹ್ಠುಹದಸಂಶ್ರಿತೌ ದಿಜೌ 11 ೨೭ || 

ಅನಂತರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ ಯತಿವರ್ಯರೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರೆಂದು 
ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಮನೋಹರವಾದ ವಿಷ್ಣುಪಾದವೆಂಬ ಆಕಾಶವನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಈ ದಂಪತಿಗಳೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರಕ್ಕೆ 

ಹೊರಟವು. 

ಶ್ರೀಶಾನಂದದನಂದತೀರ್ಥಪದಭೂಃ ಸದ್ಭಕ್ರಿವೈರಾಗ್ಯಧೀ ದ 

ರೂಪೇಣ ದುನದೀಜಲೇನ ವಿಮಲ! ಶ್ರೀ ಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯಾತಜಃ 1! 

ಭಕ್ತಿಜ್ಛಪ್ಪಿವಿರಕ್ತಿಭಿ। ಸ್ವಸಮಯಾ ಪತ್ನಾ ಯುತೋ8$ಸಾರಯತ್ 
ಪ್ರಾಣೇಶಪ್ರಿಯಸೇವಯಾ ವಿಮಲಯಾ ಸನಧ್ಯಗೇಹಾದಿಕಾನ್ ॥॥ ೨೮ 1 

ಶ್ರೀ ಸಾಶ್ಚಿಕಾಜಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುವ ಶ್ರೀಮತ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ 

ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪದಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ 

ಎಂಬ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿಯೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ 

ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಪತಿಗೆ ಅನುಗುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ 

ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಟಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶ್ರೀಪ್ರಾಣನಾಥ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಪರಮ ಮಂಗಲರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯಗೇಹ ಭಟ್ಟರೇ ಮೊದಲಾದ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಧಕರನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆನಂದಾಹಾರ್ಯರಾಜತ್ಪ್ರಭುವರಕೃಪಯಾ$8ನಂದತೀರ್ಥೀಯತುಷ್ಟ್ಯಾ - 

85ನಂಧೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಗ್ರಿದಿಕ್ಕದ್ಧಿ ಜಪಮಿತಶಕೇ ಫಾಲ್ಕುಕೃಷ್ಣೇ ನವಮ್ಯಾಮ್ ॥ 
ಸಾಧ್ವಾನಂದಪ್ರದಾತಾ ಸಮಜನಿ ಯಮುನಾಗರ್ಭವಾರ್ಧೌ ಸುತೇಂದುಃ 

ಪ್ರಾಣಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪಕ್ಟೋ ನವವಿಧಭಗವದಕ್ರಿಮಾನ್ ಫಲ್ಕುನಾಭಃ ॥| ೨೯ 1! 

ಆನಂದ ಗಿರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಪತಿಯು ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಆನಂದತೀರ್ಥರ ' 
ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಯತಿಗಳೂ (ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮರು) ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 



ಕಥಾಶತಕಮ್ 83 

ಶಾಸ್ತ್ರ-೬-ಅಗ್ವಿ-೩ಒ-ದಿಕ್ಬ-ಆ-ದ್ವಿಜಪ (ಚಂದ್ರ) -ಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಊಹಿಸುವ ಶಾಲಿವಾಹನ 

ಶಕದಲ್ಲಿ(೧೮೩೬ - ಅಂಕಾನಾಂ ವಾಮತೋಗತಿಃ) ಆನಂದನಾಮಕ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸದ 

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ನವಮೀ ತಿಥಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆಗ ಯಮುನಾಬಾಯಿಯವರ ಗರ್ಭಾಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ 

ತ್ರನೆಂಬ ಚಂದ್ರನು ಉದಯಿಸಿದನು. ಆನಂದಗಿರಿಯೊಡೆಯನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆನಂದತೀರ್ಥಿಯರ 

« ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಯತಿಗಳ) ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದನಾಮಕ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ 

ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಶಿಶು ಪ್ರಾಣನಾಥನಾದ 

£ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಶಿಶು ನವವಿಧ 

ಗದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಫಾಲ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಶಿಶು ಫಲ್ಗುನ (ಅರ್ಜುನ) ನಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 
ಧಿ 

ಶ್ರೀಶಾನುಗ್ರಹವರವಿಗ್ರಹಂ ಸುತಂ ಠಂ 
ಸಂಪ್ರೀತಾಶ್ರಯದಯತೀ ಚ ದಂಪತೀ ಶೌ ॥ 

ಪಶ್ಶ್ಚಂತೌ ಯದತುಲಮಾಪತುಸ್ಸುಖಐಂ ಠ - 
ನಿರ್ವಾಚ್ಯೇತರಪದವಾಚೈಮುಲ್ಪಲಾಸ ॥ ೩೦ ॥ 

ನಳ ಕ ಅಕ್ಷಿ 

ನಿರ್ಮಲ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ ಯತಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ 

ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಿರುವ ಈ ಪುತ್ರನನ್ನು 

ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಆ ಆನಂದವೆಪ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ "ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ' ಪದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪದಧಾರಿಯತೀಡ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸವರಜಸ್ಕ ಸುತಸ್ಯ ॥ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತಿ ನಾಮ ಹಿ. ಸಾರ್ಥಂ ನಾಮಕರ್ಮವಿದಧಜ್ಮನಕೋಕ್ಟಮ್ 1 ೩೧ | 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮತೀರ್ಥಯತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು "ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ' 

ಎಂದು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಯತಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯನಾದ ಆ ಕುಲದೇವತೆಯಾದ 

ವೆಂಕಟಪತಿಯೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ವರದಿಂದ ಹುಟ್ಟದ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಜಾತಕರ್ಮ 

ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ತಂದೆಗಳಾದ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು “ ಶ್ರೀನಿವಾಸ *' ಎಂದೇ 

ನಾಮಧೇಯವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. 

ಮಾತೃಮೋದಕರಹಾಸಶಶಿಶ್ರೀ। ಯತ್ರ ತಾತಸುಖದಾಯಿಗುಣಶ್ರೀ। | 

ಪ್ರೀತಲೋಕಚತುರತ್ವವಚಶ್ಶಿ «। ಶ್ರೀನಿವಾಸಪದಮಸ್ಕ ಹಿ ಸಾರ್ಥಮ್ || ೩೨ ॥ 
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ತಾಯಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವ ಮಂದಹಾಸವೆಂಬ ಚಂದಿರನ ಶ್ರೀ (ಬೆಳದಿಂಗಳು), ತಂದೆಗೆ 

ಆನಂದಕೊಡುವ ಗುಣವೆಂಬ ಶ್ರೀ, ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವ ಚಾತುರ್ಯದ ವಾಕ್ 

ಎಂಬ ಶ್ರೀ, ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಿಶುವಿಗೆ "ಶ್ರೀನಿವಾಸ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಷ್ಟೆ. 

ವ್ಯಾಪ್ಪದಿಗ್ಳಿತರನಿಃ ಕವಿತಾಶ್ರೀಃ ದಾಸವರ್ಯಪದಗಾನರಸಶ್ರೀ। ॥ 
ಯತ್ರ ತರ್ಕನನರಾಜನದಶ್ರೀ। ಶ್ರೀನಿವಾಸಪದಮಸ್ಕ ಹಿ ಸಾರ್ಥಮ್ | ೩೩ ॥ 

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಕವಿತಾ ಎಂಬ ಶ್ರೀ, ಪುರಂದರಾದಿ 

ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರ ಪದ್ಯಗಳ ಸಂಗೀತರಸವೆಂಬ ಶ್ರೀ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ವನರಾಜನ ಗರ್ಜನೆಯೆಂಬುವ 

ಶ್ರೀ, ಹೊಂದಿದ ಈ ಶಿಶುವಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬ ನಾಮಧೇಯವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಪ್ಪೆ. 

ಶಾಬ್ದಭೂಷಣವಿಭೂಪಿತವಾಕ್ಶ್ರೀ। ತುಪ್ಪಸದ್ಧಿಬುಧಶಾಸ್ತ್ರಸುಧಾಶ್ರೀಃ ಸ 

ಯತ್ರ ವಿಷ್ಣುಪದಭಕ್ತಿಮತಿಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪದಮಸ್ಕ ಹಿ ಸಾರ್ಥಮ್ . 1 ೩೪ 1 

ವಾಕ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಕರಣವೆಂಬ ಆಭರಣದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಸಜ್ಜನರಾದ 

ವಿದ್ದಾಂಸರಿಗೆ ಸಂತೋಷಕೊಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗು ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. 

ವಿಷ್ಣುಪದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಶ್ರೀ ಇತ್ತು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಶ್ರೀ ಇರುವ ಕೂಸಿಗೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆಂದು ಹೆಸರಿಸುವುದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. 

ಇತಿಪ್ರಾಜ್ಞಸಂವರ್ಣನಾಮಾ ಸ ಧೀಮಾನ್ ಶಿಶುಃ 

ಕೃಷ್ಣಸಕ್ಪೋದಿತೋ*ಪೈೈಥತಾಲಮ್ ॥ 
ಶ್ರಿತಾಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇಂದುವತ್ತನ್ನ ಚಿತ್ರಂ. . 

ಶ್ರಿತಪ್ರಾಣರಾಟ್ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಸ್ಯ ನೂನಮ್, | ೩೫ || 

ಹೀಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ ನಾಮಧೇಯವುಳ್ಳ ಈ ಶಿಶುವು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ : 

ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಚಂದಿರನಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ. ಇದು 

ಪ್ರಾಣಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ! 

ತರಲನೀಲಸುಕುಂತಲಶೋಭಿತಪ್ರತತಫಾಲಲಸನ್ಮುಖಮಂಡಲ! 1 
ನಲಿನಸನ್ನಿಭರೊಲಸುಲೋಚನ। ಸ ಜನನೀಜನಕಪ್ರಮದಪ್ರದಃ 1 ೩೬ 1 

ಶ್ರವಣಸಂಶ್ರಿತಭೂಷಣಶೋಚಿಷಾ ಲಸಿತಪೀನರಗಂಡಸುಮಂಡಿತ! ॥ 
ವಿಜಿತಚಂಪಕದೀಧಿತಿನಾಸಿಕಃ ಸಿತವಿಭಾಸಿತರಕ್ತರದಚ್ಛದಃ 11 ೩೭ || 
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ಅತನುಪೀವರಪಾಣಿಪದಾನ್ವಿತಃ ಸ್ವತನುಭೂಷಿತಸರ್ವವಿಭೂಷಣಃ। 1! 

ಹರಿಗುರುಪ್ರವರೋರುಕೈಪಾವಪೂಃ ಕಿಮು ನ ಕರ್ಷತಿ ಚಿತ್ರತತಿಂ ಸತಾಮ್ 11 ೩೮1 

ಚಂಚಲವಾದ ಕಪ್ಪಾದ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಣೆಯಿಂದ 

ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮುಖಮಂಡಲ, ಕಮಲದಂತಿರುವ ಚಂಚಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, 

ಕಿವಿಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಕುಂಡಲಾದಿ ಆಭರಣಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಪುಷ್ಪವಾದ 

ಕಪೋಲಗಳು, ಸಂಪಿಗೆಯ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ನಾಸಿಕ, ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ 

ಕೆಂದುಟಿಗಳು, ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಪವಾದ ಹಸ್ತ ಪಾದಾದಿ ಅವಯವಗಳು, ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಆಭರಣವಾದ 

ಸುಂದರವಾದ ದೇಹ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಶಿಶು ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಗಳ 

ಪರಮಕೃಪಾಮೂರ್ತಿಯೇಸರಿ. ಇಂತಹ ಈ ಶಿಶುವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, 
: ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? 

ಚಕ್ರೇ$ಥ ಸಾತ್ವಿಕಪದಪ್ರಥಿತೋ ದ್ಧಿಜೇಂದ್ರ! 

ಬಾಲಸ್ಕ ವಾಲಕುಲಪೂರಿತಮಸ್ತಕಸ್ಕ ॥ 

ಬೌಲಂ ವಿಧಿಂ ಸುಸಮಯೇ ಸಮಯೇ8ಸಮೋಯ - 

ಮಭ್ಯಾಸಮಕ್ಷರಕುಲಸ್ಕ ತತಃ ಶುಭಸ್ಕ ' ॥ ೩೯ ॥ 

ಆನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಆ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೇಶಗಳ ಸಂಕುಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ 

ಶಿರಸ್ಸುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಬಾಲ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಚೌಲವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.'ಆ 
ಬಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶರಾದ ಆ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಲಕರನಾದ ಆ ಪುತ್ರನಿಗೆ, 

ಅಕ್ಬರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದರು. | 

ಪಠನೇ ಪಟುಂ ಸುತಮಥೈಕಪಾಠಿನಂ 

ಪ್ರತಿಭಾವ್ರಭಾಪಶುಭಕೀರ್ತಿಶೋಭಿನಮ್ ॥ 

ಜನಕಸ್ಕ ವೀಕ್ಸ್ಯ ನನು ಜಾತಮುತ್ತುಲಾಂ 

ಅಮಿತತ್ವ ಆಪ ನ ಚ ತದ್ಮಶೋ ವಿನಾ ' 1 ೪೦ | 

ಆ ಬಾಲಕ ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಟುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಏಕಪಾಠಿ.' 
ಅವನು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪುತ್ರನನ್ನು 

ನೋಡುವ ಆ ತಂದೆಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಮವಾದದ್ದು 'ಇದೆಯೇ? ಆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಮಿತತ್ವದ 

(ಅಪರಿಮಿತತ್ವದ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕನ ಕೀರ್ತಿಯೊಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಬಹುದು. 
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ಅಥ ತರತಿ ಸುತೇ*ಬ್ಬಂ ಸಪ್ತಮಂ ವ್ಯಾಪ್ತದೀಪ್ರೌ 
ಅಧಿತಿಸುತಸಮಾನೇ ಮಾನಸೇನಾಸಮಾನೇ ॥ 

ಉಪನಯನಮಹೇನ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ - 

ತ್ರಿಭುವನತತಪಾದಂ ತಂ ಪಿತಾ ಕರ್ತುಮೈಚ್ಛತ್ 1 ೪೧ |! 

ಅನಂತರ, ವ್ಯಾಪ್ತತೇಜಸ್ಸಂಪನ್ನನಾದ ಆ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರನು ಏಳನೇ 

ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅದಿತಿಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀ ವಾಮನನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ. 

ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಸದೃಶನಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ತಂದೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಉಪನಯನ 

ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ವಾಮನನಂತಿರುವ ಈ ಪುತ್ರನನ್ನು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮೂರು 

ಲೋಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಪದವುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ (ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನನ್ನಾಗಿ) ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. 

ಗುಣಮಣಿಗಣಪೂರ್ಣಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಸ್ಥರೂಪ - 

ದ್ವಿಜತನುಜನಿಭಾಜೋ ಭಾವಿ ಜನ್ಮ ದ್ವಿತೀಯಮ್ 1 

ಸುಜನವಿಜರವರ್ಯಾ ಭೇಜುರಾಕರ್ಣ್ಯ ಮೋದಂ 

ಜಯದಜಿತಜಯಂತ್ಕಾಕರ್ಣನೇನೇವ ತೂರ್ಣಮ್ 11 ೪೨ |! 

ಆ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಪುತ್ರನು ಗುಣಗಳೆಂಬ ಮಣಿಗಳಿಂದ 

ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುವರ್ಣದಂತೆ ವರ್ಣವುಳ್ಳ ರೂಪ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ 

ಪುತ್ರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಜನುಮವನ್ನು (ಉಪನಯನವನ್ನು -ದ್ವಿಜತ್ವವನ್ನು) ಕೇಳಿ 

ಸಜ್ಜನರೆಂಬ ದೇವವರೇಣ್ಯರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಜಯಂತೀಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೋ 

ಹಾಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. 

ಸದಯಹೃದಯಕಾಯಂ ಸಾತ್ಜಿಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ 

ತದನು ದನುಜನಿಘ್ನಶ್ರೀಶಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ ॥ 

ಸುವಿನಯತನಯಾಗ್ರಂ ದ್ರಷ್ಟುಕಾಮೋ*ಸ್ಕ ನಿತ್ಯಂ 

ಜನ ಇಹ ಮಹಮಾಹ್ಹಾಮಾಗಮೇ ಕಿಂ ನು ಕಾಂಕ್ಟೇತ್ || ೪೩ |! 

ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ದಯೆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಕಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಅವರನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನಯಸಂಪನ್ನರಾದ 

ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಜನತೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇಂಥ ಜನಸಮೂಹ ಈ ಉಪನಯನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಹ್ಹಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ? 
(ಆಹ್ವಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜನರು ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು 

ಭಾವ.) 
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ನಿಜವಿಜಯಕರಾಶೀರ್ದಾನಸತ್ವಾತ್ರಲಬ್ಭ್ಯಾ 

ಶುಭತಮಪರಮಾಶೀರ್ದಾನಿಸದ್ಗೋತ್ರಲಬ್ಬಾ ॥ 

ರುಚಿರವಚನಚೇತೋಹಾರಿಸನಿತ್ರಲಬ್ಕ್ಯಾ - 
5ಮಿಲದಿಹ ಜನತಾ$ಲ೦ ಚೈಲವೈಚಿತ್ರ್ಯಹೃದ್ಕಾ ॥| ೪೪ || 

ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪ್ರದವಾದ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಸತ್ಪಾತ್ರರು 

ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಲಕರವಾದ ಉತ್ತಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ 

ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಪ್ರವರ್ಯರು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿತ್ರರೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನತೆ 

ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ತು. 

ಉಪನಯನದಿನಸ್ಕ ಪ್ರಾತರತ್ರಾಖಿಲೇಷು 
ತತ ಇತ ಇಹ ಗತ್ಕಾ ಸಂಭ್ರಮಂ ದರ್ಶಯತ್ನ್ಸು ॥ 

ವಿವಿಧನಿನದತೋಃದ್ಧಾಪ್ರದ್ಧನೇ ಬದ್ಧಧೀಷು 
ಸೈಲಮವನಿಮುಖಾಭಂ ಲೇಖಲೋಕೈರವೈಕ್ಸಿ 1 ೪೫ || 

ಉಪನಯನದ ದಿನದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಚರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ 

ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭೂದೇವಿಯ ಮುಖವೇನೋ 

ಎಂಬುವಂತೆ ದೇವಶೆಗಳು ಕಂಡರು. 

ಇತಿ ವಿತತಮಹೇ ಸಂಸಕ್ತಚಿತ್ತೇ ಜನೌಘೇ 

ಹರಿಗುರುಪದಸಕ್ತಸ್ಸಾತ್ಚಿಕಾರ್ಯಸ್ತೃಸಕ್ತ! 
ಕುತ ಇತಿ ಚ ನ ವೇತ್ತುಂ ಕೋಟಿ ತತ್ರಾಸ ಶಕ್ತಃ 
ನ ಹಿ ಸುಲಭತಯಾ ಸ್ಕಾದ್ಯೀರಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಿತ್ತಿ! || ೪೬ || 

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಜನರೂ ಈ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು 

ಇಲ್ಲಿಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಅವರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅವರು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲ 

ಧೀರರಾದವರ ಕಾರ್ಯದ (ಮರ್ಮವನ್ನು) ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗದಷ್ಟೆ. 

ವಿದಧತಿ ಚ ವಿಲಂಬಂ ಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯೇ ಮಹೇಃಸಿನ್ 

ಸಕಲಜನಕುಲಂ ಸಂವ್ಯಾಕುಲೇಕ್ಬಾಲಿಲೀಲಮ್ ॥ 
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ಅಯಮವಿದಿತ ಆಸ್ತೇ8ಸಿನ್ ವಿಲಂಬೋ ಮಮೇತಿ 

ಪ್ರತಿವಚನಕರೋ ವ್ಯಸ್ತಾರಯಲ್ಲಗ್ರಮೇನಮ್ ॥| ೪೭ || 

ಶ್ರಿ: ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಲಂಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ 
ಜನಗಳ ಕಣ್ಣಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿರುವ ದುಂಬಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ""ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಾನು 
ವಿಲಂಬ ಮಾಡು. ಶ್ರಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ”' ವೆಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀ 

ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಲಗ್ನವನ್ನು (ಉಪನಯನದ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. 

ಅಥ ಮಹಸಮುಹೂರ್ತೆ ಸನ್ನಿವೃತ್ತೇ8ಪ್ಯಬಿನ್ನ! 
ವಿಲಸಿತಮುಖ ಚಂದ್ರಃ ಸಾತ್ಮಿಕೇಂದ್ರೋ ಬಭಾಷೇ ॥ 

ಉಪನಯನಮ :ಹೂರ್ತಂ ಪಶ್ಯತಾದ್ಯಾನೃದಿತ್ಯಂ 

ಪ್ರಧಿತಮಹಿತದೈವಜ್ಞಾನಿನಸ್ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾನ್ || ೪೮ | 

ಉಪನಯನ ಮಹೊತ್ಸವದ ಮುಹೂರ್ತವು ಮೀರಿಹೋಯಿತು. ಆದರೂ ಖೇದವನ್ನು 

ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಮುಖವು ಅರಳಿದ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೇ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಆಗ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೇ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪನಯನ 

ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿಗೆ 

ಹೇಳಿದರು, 

ಇತರವರಮುಹೂರ್ತೆೇ ದರ್ಶಿತೇ ತೂರ್ಣಮೇತೈಃ 

ಪುನರಪಿ ರತಿಹೀನೇಃಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಖಿನ್ನೇ ಜನೌಫೇ ॥ 
ಅಥ ಚ ಧೃತಗುರುಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ। 

ಧವಲವಸನಧಾರೀ ಕೋಃಫಿ ವಿಪ್ರ! ಸಮಾಯಾತ್ 1 ೪೯ 

ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದ್ದಾಂಸರು ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. 
ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಖಿನ್ನರಾಗಿದ್ದರು. 

ಆಗ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನುಟ್ಟಿರುವ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು (ಕೊಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿರಾಮಾಚಾರ್ಯರು) ಬಂದರು. 

ಅವರು ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ 

ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ತಂದಿದ್ದರು. 

ಪ್ರಸಾದೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ರೇ ನಿಜಗುರುವರಸ್ಕಾಥ ಬುಧರಾಟ್ 

ಪರಂ ಹೃಷ್ಟಃ ಪೃತ್ರೋಪನಯನವಿಧಾವಾಸ ರತಿಮಾನ್ ॥ ' 
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ತದಾನಂದೋದ್ರೇಕಃ ಸಕಲಸುಜನಾನಾಂ ಸಮಜನಿ 
ನಿಲಂಬೇ ಹೇತುಶ್ನ ಪ್ರವಿದಿತ ಇಹಾಭೂನ್ನನು ಜನ್ಯ! || ೫೦ ॥| 

ಆನಂತರ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮಗುರುವರ್ಯರ ಪ್ರಸಾದವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿರಲು 

ಬಹಳವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಪುತ್ರನ ಉಪನಯನಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ : ಕೂಡಲೇ 

ಆಸಕ್ತರಾದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಆನಂದದ ಉದ್ರೇಕವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀ 

ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಏಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ತಿಳಿದರು. 

ಪ್ರಾಪ್ಟೇ ಸರ್ವನಿರೀಕ್ಷಿತೇ ಶುಭತಮೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಮುಹೂರ್ತೋತ್ತಮೇ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಮ ಪರಿಗ್ರಹಾದಿವಿವಿಧಸ್ತೋತ್ರಸ್ವನೇ ಮಂಟಪೇ ॥ 
ಉದ್ಯದ್ಧಾನುನಿಭಸ್ಕ ಮೂರ್ಧನಿ ವಟೋರಂತಃಪಟೇ ನಿಸ್ಸತೇ ತೆ 
ಸರ್ವೇ ಮಂತ್ರಮಯಾಕ್ಸತಾನಿಹ ಜನಾ ಭದ್ರಾಶಿಷಾ ನೃಕ್ಸಿಪನ್ . ॥॥ ೫೧ ॥ 

ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಆ ಶುಭಮುಹೂರ್ತವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 

"ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ' ಮೊದಲಾದ ಸ್ರೋತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಸ್ವರವು ಮೊಳಗಿತು. ಅಂತಃಪಟವನ್ನು 

ಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು, ಉದಯಿಸುವ 

ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಆ ವಟುವಿನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. 

ಧನ್ಯೋ ಯತ್ರ ಬಭುರ್ಬುಧಾಃ ಶುಭಧಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶೋತ್ಸವೋ 
ಧನ್ಮಾ ಸಾ. ಜನನೀ ಸುತಂ ಶುಭಮತಿಂ ಯಾಃಸೂತ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಮ್ ॥ 

ಧನ್ಯೋ8*ಯಂ ಜನಕಶ್ಚತಾರ ಖಲು ಯಸ್ತಸ್ಕೋಪನೀತಿಂ ವಟೋಃ 
` ಧನ್ಕೋ ಧನ್ಯಜನೋ ವಟುಸ್ಸ ಇತಿ ಯೋ ವಕ್ತಾ ಚ ಧನ್ಕೋ$*ಭವತ್ 1 ೫೨ ॥ 

ಯಾವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾದ ವಿದ್ಹಾಂಸರು ಸೇರಿದ್ದರೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೊಪದೇಶ 

ಮಹೊತ್ಸವವೇ ಧನ್ಯವು. ಯಾರು ದಿವ್ಯವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಆ ಪುತ್ರನನ್ನು 

ಪಡೆದಳೋ ಆ ತಾಯಿಯೇ ಧನ್ಯಳು. ಅಂತಹ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಯಾರು ಉಪನಯನವನ್ನು 

ಮಾಡಿದರೋ ಅಂತಹ ತಂದೆಯೇ ಧನ್ಯರು. ಇಂತಹ ಧನ್ಯರಾದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ 

'ಈ ವಟುವೇ ಧನ್ಯನು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೀಗೆ ಯಾರು ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದರೋ ಅಂಥ ಜನರೂ 

ಧನ್ಯರಾದರು. 

ಬಾಲ್ಕೇ ಗೃಹವ್ಯಾಪ್ಪನುತಿಸ್ಹನೋ$ಯಂ ಚಕ್ರೀ8ಥವೇದಾಧ್ಯಯನಸ್ಥನೇನ 1] 
ಧನ್ಯಂ ನಿಜಂ ಸಂವಸಥಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ತಲ್ಲೋಕಥನ್ಯತ್ಥಕರಧ್ಹನೇ। ಕಿಮ್ 11 ೫೩ |! 
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ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ತುಂಬುವಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾದಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಆ 

ವಟು ಆನಂತರ ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಪಾಠದ ಸುಸ್ಟರದಿಂದ ತನ್ನ ಊರನ್ನೇ ಧನ್ಯವನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಧ್ಹನಿಯುಳ್ಳ ಈ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರದಿಗೆ 

ಇದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ! ` 

 ಸುಮಥ್ಯಕಾವುಂ ಗುರುರಾಜಕಾವ್ಯಂ 
ದಶಾರ್ಧಕಾವ್ಯಾನಿ ಪರಾಣಿ ಸರ್ವಮ್ ॥ 
ಶ್ಚಣಾರ್ಧತಃ ಕಂಠಗಮಾದಧಾನಂ 

ತಮೀಕ್ಷಿತುರ್ಮುನ್ನ ಪಿತು! ಕಥಂ ಸಾತ್ || ೫೪ || 

ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯಕಾವ್ಯ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೃತವಾದ ಸಮಗ್ರ ಮಹಾಭಾರತ 

ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ, ಮತ್ತು ಗುರುರಾಜರ (ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ) ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯ 

ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪಂಚಕಾವ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ (ಶೀಘ್ರವಾಗಿ) ಕಂಠಸ್ಥವನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪುತ್ರನನ್ನು ನೋಡುವ ತಂದೆಗೆ ಆನಂದವಾಗದೇ ಇದ್ದೀತೆ? 

ಸಾಹಿತ್ಯಶಾಬ್ದಾಬ್ಯಚಿರಃ ಕುಮಾರಃ 

ತಾತೋಕ್ತಿನೌಕಾನಿಲಯೋ$ನಪಾಯ। ॥ 

ಶಾಲಾಂ ಸ ಗಚ್ಛನ್ ಪ್ರತಿಭಾಂ ವಿಶಾಲಾಂ 

ಪ್ರಾದರ್ಶಯತ್ ಕನ್ನಡಕಾವ್ಯಕೃತ್ಕಾ |! ೫೫ |! 

ಈ ಕುಮಾರನು ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 

ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ದೋಣಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. 

ಅಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ “ಪಾರ್ವತೀಪರಿಣಯ ಚಂಪೂ'' ಎಂಬುವ ಸ್ವತಂತ್ರ 

ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದನು. 

ದ್ವಿಷಟ್ಶರದ್ಯಾಜ್ಞಿಕಕರ್ಮಸಂವಿತ್ 

ಸ ಕಾರಯನ್ ಕರ್ಮ ವಿವಾಹಪೂರ್ವಮ್ ॥ 
ಪ್ರದತ್ತಧಾನ್ಮಾದಿ ಧರನ್ ಪಿತೃಭ್ಯಾಂ 
ದದದ್ದದೌ ತದ್ದಿಗುಣಂ ಪ್ರಮೋದಮ್ (1 ೫೬ |! 

ಆ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಆಗ ಹನ್ನೆರಡುವರ್ಷ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ವಿವಾಹಾದಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿತನಗೆ ನೀಡಿದ ಧ್ಯಾನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೂತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು 

ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. 
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ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಖನಿತ್ರೇಣ ಕೃತಶ್ರಮೋ*ಲಂ 

ಶ್ರಾಣಾಂಬುಮಾತ್ರೇಣ ಹಸನ್ಮುಖೋ*ಯಮ್ ॥ 

ಜಗತ್ಪತೇರ್ಭಕ್ತಿವಿಭೂತಿಹೇತುಂ 

ದಾರಿದ್ಯದೋಷಂ ಗುಣಮೇವ ಮೇನೆ 11 ೫೭ |! 

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕುಮಾರನು ಕೇವಲ ನುಚ್ಚು ನೀರುಗಳಿಂದ 

ಹಸನ್ಮುಖನಾಗಿದ್ದನು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ 

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೋಷವನ್ನು ಗುಣವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದನು. 

ಅಥೈಕದಾ ಮೋದಪುರ। ಸಮೀಪೇ 
ವನಂ ತುಲಸ್ಕಾನಯನಾಯ ಗಚ್ಛನ್ ॥ 

ಹಿತ್ರಾನುಶಿಷ್ಟಃ ಸ. ಪುರಸ್ಥಿತೇನಾಪಶ್ಯದೃತಿಂ 

ಕಂಚನ ಕಾಂಚನಾಭಮ್ 11 ೫೮ | 

ಅನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕುಮಾರನು ತಮ್ಮತಂದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ 

ಸಂದರ್ಭ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತುಲಸಿಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದನೂರಿನ 

ಬಳಿಯಿರುವ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ 

ಸುವರ್ಣದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ನೇಣ ಚ ತೇನ ಕಿಂ ತೇ 

ಜ್ಞಾನಂ ಧನಂ ವೇಷ್ಟಮಿತೀಹ ಪೃಷ್ಟ! ॥! 

ಜ್ಞಾನಂ ಸ ವವ್ರೇ ಪ್ರಣಮನ್ ಕುಮಾರ! 

ಯತೀಶಮಾದಿತ್ಯವದಾಯತಾಂಶುಮ್ ॥೫೯॥ 

ಹಿಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯತಿಗಳು “ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವು 

ಇಷ್ಟವೋ? ಅಥವಾ ಧನವೋ?'' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಆ 

ಯತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಮಾಡುತ್ತ ಆ ಕುಮಾರನು ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಇಷ್ಟವೆಂದು ವರ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 

ಶ್ರುತ್ಥಾಥ ವೃತ್ತಾಂತಮಿದಂ ಸುತೋಕ್ಟಂ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ಠುತೀರ್ಥಾರ್ಯವರಪ್ರಸಾದಃ ॥ 

ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸುತೇನೇತಿ ಪಿತಾಪ ಮೋದಂ 

ಗುರುಪ್ರಸಾದೋ ಶಿ ಸದಾ ಸದರ್ಥ್ಯ। 11 ೬೦ ॥ 

ಆನಂತರ ತಂದೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಪುತ್ರನು ಹೇಳುವ ಈ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಕಾರಣ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಗುರುವರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವು 
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ಪುತ್ರನಿಗೆ ಆಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದವು ಮಾತ್ರವೇ ಸದಾ 
ಅಪೇಕ್ಟಿತವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. 

.. ದುರ್ಲಭ್ಯಾಮಥ ಬಂಧುತಾಂ ಬುಧವಂರಶ್ರೀಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯೆಶಿತುಃ 

ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾರ್ಯ ಇಯಾಯ ಪುಣ್ಯಧನವಾನ್ ಭಾಗ್ಯಂ ಕಿಮಸ್ಕೋಚ್ಛತೇ ॥ 
ಅಭ್ಯಸ್ತಾಖಿಲಕಾವ್ಯಶಾಬ್ಧಕೃತಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಯಃ 

ಗೌರೀವಲ್ಲಸಿತಾಂ ಪ್ರದಾಯ ತನಯಾಂ ಭೇಜೇ ನಿಜೇ ಧನತಾಮ್ ' ॥ ೬೧ ॥ 

ಅನಂತರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು "ಹನುಮಸಾಗರ' 

ಗ್ರಾಮದ "ಪುರೋಜತ' ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರೆಂಬುವರು ಹೊಂದಿದರು. ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವು 

ದುರ್ಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಪಣ್ಯವೆಂಬ ಧನವುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಸಕಲ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ (ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ 

ಪುತ್ರರಾದ ) ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೌರೀಯಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಎಂಟು ವರ್ಷದವಳಾದ 

ತಮ್ಮಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

ಆಯಾಸೀದ್ದಿಜಜನಜೀವಜಾಲಿಹಾಳಂ 

ಸದ್ಭ್ಯಾನಾಭಿಧಬುಧರಾಜ್ಕರಾಜಹಂಸ। ॥ 

ಬುದ್ಧು ದೃದ್ಧಿಬುಧವಿಶುದ್ಧಿದಾ ವಿಶುದ್ಧಾ 

ಯದ್ದಿದ್ಕಾ ದ್ಯುಭವನದೀವ ದಿದ್ಯುತೇ8ದ್ಕ || ೬೨ || 

ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜಜನರಿಗೆ ಜೀವದಂತಿರುವ ಈ ಜಾಲಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 

ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ ಪಂಡಿತರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜರಾದ ಯತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಜ್ಜನರಾದ 
ವಿದ್ದಾಂಸರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಅವರ ವಿದ್ಯೆಯು ಇಂದೂ -ಸಹ 
ಗಂಗೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. (ಇಲ್ಲಿಂದ ೭೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗೆ ಆದಿಕುಲಕ) , 

ಶ್ರೀಮದ್ಹಾಂಬುಧಿಭವಭಾರತಾಮೃತಾರ್ಥ ಇ 

ಸೇವಾಸತ್ಸ ಲಗಮನೇಕ್ಸಣಾದಿಲಬ್ಧ] ॥ 

ಕೃಷ್ಣಾಂಬಾರಮಣಜಯಾರ್ಯಪಾಣಿಪೂರ್ಣಿ। 
ಯೋ ರೇಜೇ ಸುತವರವದ್ಧರಿಪ್ರಸಾದಃ || ೬೩ 11 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ 

ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುತ್ತಾ , ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ 

ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರಸಾದವು ಪುತ್ರರೂಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ ಜಯಾಚಾರ್ಯರ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ತುಂಬಿತ್ತು. ಅಂಥ ಪುತ್ರರೂಪದ ಹರಿಪ್ರಾಸಾದವೇ ಈ ಯತಿಗಳು. 
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ಬಾಲ್ಯೇಹಿಪ್ರತತಫಣಾತಪತ್ರಮೌಲಿ। - 
ಯಸ್ಪಪ್ಪಾಪ್ರತಿಮಸುವರ್ಣವರ್ಣಕಾಯ। ॥. 

ರೇಜೇ*ಥ ಶೃಸನಸುವರ್ಣಪೂರ್ಣಕಾಯಃ 

ಟೀಕಾಕೃದ್ಧಚನಫಣಾತಪತ್ರಮೌಲಿ। . || ೬೪ 1 

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯು ಛತ್ರಿಯಂತೆ ಇತ್ತೋ, ಅವರಿಗೆ 

ಬಾಲ್ಯದನಂತರವೂ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ (ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರ) ವಚನಗಳೆಂಬ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಗಳು 
ಛತ್ರಿಯಂತೆ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರ ದೇಹವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಂತಹ 

ಬಂಗಾರದಂತೆ ವರ್ಣ (ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತೋ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಗೆ 

ಬಾಲ್ಯಾನಂತರವೂ ಸಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸುವರ್ಣಗಳು ತುಂಬಿತ್ತು. 

ಯೋ ವೃದ್ಧೌ ಕುಮುದಪತಿಪ್ರಭಕ್ಶ ಪದ್ಕ - 
ಪಾಠೇನ ಪ್ರಮದಕರಸ್ಸದಾ ಸ್ವಷ್ಟಿತ್ರೋಃ ॥ ' 

ಸದ್ಧೃಂದಾಕ್ಸಿಕುಮುದವೃದ್ಧಿದಶ್ಶ ಪಶ್ಚಾತ್ 

ಪಾಠೇನ ಪ್ರಮದದ ಆಸ ಲೋಕಪಿತ್ರೋ! 11 ೬೫ | 

ಯಾರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮುದ ರಾಜನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಪದ್ಯಗಳ 

ಪಠನದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅವರೇ ಆನಂತರ ಸಜ್ಜನರ 
ಕಂಗಳೆಂಬ ಕುಮುದಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ, ತನ್ನ ಪಾಠಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೇ 

ತಂದೆತಾಯಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಂಥ. ಶ್ರೀ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು). 

ಯ। ಪ್ರಾಪ್ತೋಪನಯನಬಾಲಕೋ$ಥ ಬಾಲ - 

ಮೌಲೀನಾಂ ನಯನವದಾಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟೌ | 

ಸಂಧ್ಯಾದೈ। ಸ್ಮನಿಯತಕರ್ಮಭಿಶ್ನ ನಿತ್ಯಂ 

ಯಃ ಪ್ರಾಕಾಶತ ಜಿತಚಿತ್ರಭಾನುಭಾನು। ' 11 ೬೬ || 

ಯಾವ ಬಾಲಕ ಉಪನಯನ ಹೊಂದಿದನೋ, ಆನಂತರ ಅವರೇ ಬಾಲಕಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ 

ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಯನದಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ನಿಯತವಾದ ' ಸ್ನಾನ 
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವರಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಂಥ 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು). 
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ರಾಮಾರ್ಯಾದಸದೃಶತರ್ಕಕರ್ಕಶೋಕ್ತೀಃ 

ಭಾಷ್ಯೋಕ್ಟೀ। ಸ್ವಷಿತುರಧೀತ್ಯ ದಿವೃಶಕ್ತಿಃ ॥ 
ಯೋಜೇ8ಯೋಃ8ಖಲಜಿದಭೂದ್ಳಿ ಸೇತುರಾಮ। 

ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತರಣೇ*ಥ ರಾಮಸೇತು! 1! ೬೭ [| 

ರಂಗಂ ಪೇಟೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಸದೃಶವಾದ ಕರ್ಕಶವಾದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ತಮ್ಮ 

ತಂದೆಯಿಂದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದ, ಅಸದೃಶ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯಾವ 

ಸೇತುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಸಕಲರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರೇ 

ಆನಂತರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ರಾಮಸೇತುವಿನಂತೆ ಆದರು. (ಅಂಥ ಶ್ರೀ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು). 

ಯಃ ಕೃಷ್ಣಾತಟನಿಕಟೇ ವಸನ್ ಸಭಾರ್ಯಃ 

ಶೈಕ್ಸಾ ಣಾಮಸದೃಶಶಿಕ್ಚಕೋ$ಥ ರೇಜೀ ॥ 

ಪ್ರೇಕ್ಸಾವತ್ಸುಮತಿಪರೀಕ್ಬಕಃ ಸಭಾರ್ಯಃ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರುಣಚರಣಾಬ್ಯಭ್ಛಂಗರಾಜಃ 1 ೬೮ | 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಸಭಾರ್ಯರಾಗಿ (ಭಾರ್ಯೆಯಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ) 

ವಾಸಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸದೃಶ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೋ. ಅವರೇ ಆನಂತರ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಂಪಾದ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಜನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾರ್ಯರಾಗಿ 

(ಸಭೆಗೆ ಆರ್ಯರಾಗಿ) ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಶೋಜಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ( ಅಂಥ 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಭ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು) 

ಯಚ್ಛಷ್ಕೋ ಗುರುರಪಿ ಸದ್ಯತೀ ಸಮಾಸ್ಟಾಂ 
ಮಧ್ಯಸ್ಯ ಸ ಚ ಯತಿಠೇವ ನೂನಮಾಸ್ತಾಮ್ ॥ 
ಇತ್ಯಂ ಭೂಸುರವರವರ್ಣಿತೋರುಕೀರ್ತಿಃ 

ಯೋಟರಾಜೀತ್ ಕುಮತನೃಪೋಗ್ರರಾಮಮೂರ್ತಿಃ ॥ ೬೯ || 

“ಯಾರ ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗು ಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರೂ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೋ, ಅಂಥ ಈ 

(ಸೇತುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು) ಮಧ್ಯಸ್ಥರೂ ಸಹ ಯತಿಗಳೇ ಆಗಲಿ'' ಎಂದು ಭೂಸುರವರ್ಯರಿಂದ 

ಶ್ಲಾಭಿತವಾದ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳ ಈ ಸೇತುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಸನ್ಶ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ದುರ್ಮತಗಳೆಂಬ 

ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಉಗ್ರರಾಮನಂತೆ (ಪರಶುರಾಮ) ಶೋಭಿಸಿದರು. 
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ಯೋ ಮಾಯಾಸಮಯಮಥಾಖಿಲಂ ಗಯಾಯಾಂ 

ಬೌದ್ಧೋಕ್ರಂ ಶೃತಿಶತಗರ್ಹಿತಂ ಚ ತನ್ನನ್ ॥ 

ಮಧ್ಯೋಕ್ತೇ। ಖಲಕಲಿತಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿಹಾರೀ 

ತತ್ರಾಭಾದಭಿನವತತ್ಛಸಿದ್ಧಿದಾರೀ (1 ೭೦ || 

ಆನಂತರ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಅದ್ದೆ ಮತವನ್ನು ಬೌದ್ಧಮತವೆಂದು » ಅನೇಕ ವೇದಗಳಿಂದ 

ನಿಂದಿತವೆಂದು ಯಾರು ನಿರೂಪಿಸಿದರೋ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ವರಾಯರ ವಚನಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟರು 

ಆರೋಪಿಸಿದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಮದ್ದ (ಆನಂದತೀರ್ಥ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಭಿನವ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ (ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆನಿಸಿ) ಶೋಭಿಸಿದರೋ. ಅಂಥಾ ಶ್ರೀ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

ದುರ್ಮಿಥ್ಯಾಸಮಯತಮಸ್ಕಕೃಷ್ಣಪಕ್ಸೇ 

ಸಂವೃದ್ಧಂ ಶಿವಸುತಧೀರತಾರಕೇಂದ್ರಮ್ ॥ 

ಧಿಕ್ಕುರ್ವನ್ ಮಿತವಿತತಾರ್ಥದಸ್ವಗೋಭಿ! 

ಯಃ ಕಾಶ್ಶಾಂ ವಿಶದನಿಶೇಶವಚ್ಚಕಾಶೇ 1 ೭೩೧/ 

ದುಷ್ಪವಾದ ಮಿಥ್ಯಾಮತವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ( ಕೃಷ್ಣಸಷರ್ವೋತ್ರಮತ್ವವನ್ನು ' 

ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪಕ್ಚವೆಂಬ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ) ಬೆಳೆದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರಶಾಸ್ತ್ರಿಯೆಂಬ, ಪಂಡಿತರೆಂಬ 

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಥನಾದ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಿತವಾದ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕೊಡುವ 

ಮಾತೆಂಬ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ 

ಶೋಭಿಸಿದರೋ ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

ವ್ಯಾಸಾಬ್ಭ್ಯು ಶ್ಠಿತಕೃತಿರಾತ್ರಿಪಂ ಗ್ರಹೀತುಂ 

ಪ್ರೋದ್ಭುಕ್ತಂ ದಿತಿಸುತರಾಮಸುಬ್ಬರಾಹುಂ ॥ 

` ಯೋ ರುಂಧನ್ ನವಹನುಮಾನಿವ ಸ್ವದಿವ್ಯ - 
ವೀರ್ಯೇಣಾವನಿದಿವಿಷನ್ನಿಷೇವಿತೋ*ಭೂತ್ |! ೭೨ !! 

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಚಂದ್ರನನ್ನು 
ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ರಾಮಸುಬ್ಬಶಾಸ್ತ್ರಿಯೆಂಬ ದೈತ್ಯ ರಾಹುವನ್ನು ಯಾರು ತಮ್ಮ 
ದಿವ್ಯಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಅಭಿನವ ಹನುಮಂತನ ಹಾಗೆ ಭೂದೇವತೆಗಳಿಂದ ವಂದಿತರಾಗಿ 

ಶೋಭಿಸಿದರೋ, ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಶೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 
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ಸಂಚಾರೀ ಮಹಿಷಪುರೇ ನರೇಶ್ವರೇಡ್ಯ 

ಗೀತೋಕ್ತಂ ಸದಸಿ ದಧದ್ದಿಭೇದತತ್ಕಮ್ ॥ 
ವಾಗ್ದಾಣೈಶ್ಚ ಬಲಮಹೋಬಲಸ್ಕ ಭಿಂದನ್ 
ಯೋ ದೃಷ್ಟೋಂತಕವದನಂತಕೃಷ್ಣದೃಷ್ಟಾ , (| ೭೩ |! 

ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಷಪುರಕ್ಕೆ (ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ) ಬಂದಾಗ ರಾಜನಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಾದ 

ಯಾರು ಭೇದತತ್ವವೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೋ. ಆನಂತರ 

ತಮ್ಮ ವಾಗ್ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಹೋಬಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಯ ಬಲವನ್ನು (ಪಕ್ಷವೆಂಬ ಸೈನ್ಯವನ್ನು) 

ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೋ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಾದದಲ್ಲಿ 
ಅಂತಕ(ಯಮ)ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೋ. ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

ದ್ವಾರ್ಕೋಟ್ಕಾದಿಷು ಮಧುರೌದನಾಭಿಧಾನಂ 

ಸದ್ಧಿದ್ಯಾಭಿಧಮಮೃತಂ ಸತಾಂ ದದದ್ಯ! ॥ 
ಸ್ವರ್ಲೇಖಾತುಲಕುಲತೋ*ಮೃತದ್ವಯೇನ 
ಭೂಲೇಖಾನತಿಶಯಿತಾನಿಹಾತತಾನ | ೭೪ ॥ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಆಹಾರವೆಂಬ 
ಹಾಗೂ : ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಯಾರು ಭೂದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ 

ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಅಮೃತವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೋ, ಅಂಥ ಶ್ರೀ 
ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

ಪೀಠಾಧೀಶ್ಚರವರಶಿಷ್ಠಕಸ್ಕ ಯಸ್ಕ 
ಜೈತ್ರಂ ಸದ್ರುಚಿರವಿಚಿತ್ರಸಚ್ಛರಿತ್ರಮ್ ॥ 
ಸಂವಕ್ತುಂ ಸಕಲಮಶಕ್ಷ ಏವ ವಿಪ್ರೋ 

ಯಾವದೂಸುರಗಿರಿ ಭಾತಿ ಭೂಪಶಬ್ದು 1 ೭೫ | 

ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಯಾರ, ಜಯಶೀಲವಾದ, ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ 

' ಮಧುರವಾದ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀಡುವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಿಸಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 

ಭೂಸುರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭೂ ಎಂಬ ಉಪಶಬ್ದವು ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಸಮರ್ಥವೇ 

ಆಗುತ್ತಾನೋ, ಅಂಥ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

(ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಪುರ್ಣಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ದೇವತೆಗಳೇ ಸಮರ್ಥರು 

ಹೊರತು ಭೂದೇವತೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಧ್ವನಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕುಲಕವು ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.) 
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ಸನ್ನಾ ಬಸೀಶ್ಚರ ಏಷ ವೀಕ್ಚ್ಯ ಧೀಷಣಾಶಕ್ತಾ $ಖಿಲಾನ್ ಬಾಲಕೀ - 

ಕುರ್ವದ್ದಾಲಕಮೌಲಿಮೇತಮತುಲಂ ಶ್ರೀಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯಾತ್ಮಜಮ್ ॥ 

ಪ್ರಾಪ್ಯಾಶ್ಚ್ಪರ್ಯಮಥೋ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚತುರಂ ದುಶ್ಳಿಕ್ಬಣೇ ದೀಕ್ಷಿತಂ 

ಪೂರ್ಣಪ್ರೇಕ್ಸಣಪಕ್ಸಪೂರ್ಣಭಜನೇ ದಕ್ಬಂ ಚ ನಿನ್ಶೇ ಮಠಮ್ (1 ೭೬ |! 

ಇಂಥ ಈ ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಅಸದೃಶನಾದ ಆ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ 

ಪುತ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೊಂದಿದರು. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲರನ್ನೂ ಬಾಲಕರನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಚತುರನಾದ ಆ ಬಾಲಮೌಲಿಯನ್ನು, ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತನನ್ನಾಗಿ 

ಹಾಗು ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನನ್ನಾಗಿಯೂ 

ತಿಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೂಡಲೆ ಅವನನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 

ಷಟ್ಸಪ್ತವರ್ನೋ ಸದನೇ ಚ 
ತಾತಾದಭ್ಯಸ್ತಕಾವ್ಯಾಮರಶಾಬ್ದವೇದಃ ॥ 

"ರಂ 

ಮಠೇಪಠತ್ಕರ್ಕಶತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ 

ಸ ಧೀರರಾಡ್ದುರ್ಗಮದುರ್ಗರೂಪಮ್ | ೭೭ | 

'ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಆ ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ತಂದೆಗಳಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಅಮರ 

ವ್ಯಾಕರಣ-ವೇದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ್ದನು. ಆನಂತರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಧೀರರೆಂಬ ರಾಜರಿಗೆ 

ದುರ್ಗಮವಾದ ಕೋಟೆಯಂತಿರುವ ಕರ್ಕಶವಾದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿದನು, 

ಯಸ್ಕೇಕ್ಷಣೇನ ಶ್ರವಣೇನ ವಾಚಃ 
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾತ್ರೇಣ ಬುಧಾ ಭವಂತಿ 1! 

ಯತೀಶ್ಚರೇ8ಸಿನ್ ಭವತಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ 

ಕಿಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ಕಥನೀಯಮಾಸ್ತೇ ॥ ೭೮ | 

ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ, ಯಾರ ಸನ್ನಿಧಾನ 

(ಸಹವಾಸ) ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಂಡಿತರಾಗುತ್ತಾರೋ. ಅಂಥ ಆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ 

ಯತಿವರ್ಯರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ? 

ಸಮಜ್ಕಾಯಾಂ ಕೂಲೇ ಕಮಲಕಮಲಿನ್ಯಾಸ್ಟಿರುಪತೌ 

ಯತಾವುಚ್ಚಸ್ಕಾನೇ ಲಸತಿ ಪರಿತಃ ಪಂಡಿತಕುಲೇ ॥ 

ಸಮಾಸನ್ನೇ ನಾನಾಜನಪದವಸತ್ಟೇಕ್ಷಕಜನೇ ನ 

ಪರೀಕ್ಬಾರ್ಥೀ ಕಶ್ಚಿದ್ದಿನಕರಕೃತೇರೇನಮನಮತ್ ' 1 ೭೯॥ 
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ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು 

ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸುತ್ತ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಲಿಯು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಗ, 

ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ದಿನಕರೀ 
ಗ್ರಂಥದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಯತಿವರ್ಯರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 

ಸಾಮಾನಬಾಧೇ ವಿಬುಧೋಥ 

ಕಶ್ಚಿದ್ದಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಂ ಪ್ರಶ್ನಗಣಾನಪೃಚ್ಛತ್ ॥ 

ತದುತ್ತರೇಣಾಥ ಸ ತೃಪ್ತಿಹೀನಃ 
ಪ್ರಶ್ನೈಸ್ತಮಸ್ತಂಭತ ದುರ್ನಿವಾರ್ಯೈಃ ॥ ೮೦ ॥ 

ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಜಾತಿಬಾಧವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 

ಕೇಳಿದರು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗದವರಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ 

ಕಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ತಂಭನೆಗೊಳಿಸಿದರು. 

ತಂ ಸ್ರಂಭಮಾನಂ ವಿಬುಧಂ ಯತೀಂದ್ರ - 

ಶೈರ್ಚಾನಲ ಪ್ರಜ್ವಲನಾಯ ಶಶ್ಚಾಶ್ ॥ 

ಪಪ್ರಚ್ಛ ಸಾಂಕರ್ಯಸುಲಾಂಛನಂ ಕಿಂ 

` ಬಾಧತ್ನಮಾಸ್ತೇ8ಸ್ಕ ಕಥಂ ವದೇತ್ಯಮ್ ॥॥ ೮೧ ॥ 

ಹೀಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸ್ಪಂಭನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀ 
ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಚರ್ಚೆಯೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕರ್ಯ 

ಲಕ್ಷಣವು ಏನೆಂದು ಹಾಗೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಜಾತಿಬಾಧಕವಂದು ಹೇಳಿರೆಂದು ಕೇಳಿದರು. 

ನಿರುತ್ತರೇ8ಸಿನ್ ವಿಬುಧೇ ಸ್ವಪೃಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಷಂ ಪಟುಂ ಸಾತ್ಜಿಕಪ್ಪತ್ರಮೇಷ। 1! 
ಆಹ್ವಾಯಯನ್ನಾಶು ಸುಹಾಸಹಂಸಃ ತದುತ್ತರಂ ವಕ್ತುಮಮುಂ ದಿದೇಶ || ೮೨ ॥ 

`` ತನ್ನಿಂದಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪಂಡಿತರು ಉತ್ತರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದಾಗ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು 
ತಮಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯನಾದ ಚತುರನಾದ, ಸಾಶ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ, ಪುತ್ರನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಮಂದಹಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿ 
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. 

ಕರ್ಮಂದೀಶನಿದೇಶಭೀಷ್ಮಜನನೀಪೂತಾಂತರೋಂತೇವಸನ್ 
ವೈಶಿಷ್ಟಾ (ದಿಪರಿಷ್ಕೃತಾತಿಕಠಿಣಂ ಸಾಂಕರ್ಯಲಕ್ಷಾದಿಕಮ್ ॥ 

ಮಂಜೂಹಾಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾದಿಗದಿತಂ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಜಾತಂ ವದನ್ 

ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ದದದುತ್ತರಂ ಗುರುವರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮಪ್ರೀಣಯತ್ |1 ೮೩ || 
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ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಆದೇಶವೆಂಬ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ 

ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಾನುಗಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಮಂಜೂಷಾ” “ಪ್ರಭಾ” 

ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿವರ್ಣಿತವಾದ ಸಾಂಕರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲವಾಕ್ಕಾರ್ಥವನ್ನು 

ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತ, ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಕಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರನ್ನು 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದನು. 

ವೇದಾಂತಮಾತ್ರಚತುರೋ ಯತಿವರ್ಯ ಇತ್ಯಂ 

ವಿದ್ದದ್ದರಭ್ರಮತಮಶ್ಚ ವಿನಾಶಮಾಶು 1! 

ಪ್ರಾಪಾಖಿಲಾವಿದಿತ ಚಿತ್ರಪರಿಷ್ಕರೇಣ 

ಮೌನೀಶಶಿಷ್ಯವರಭಾಸ್ಕರಗೋಗಣೇನ || ೮೪ ॥ 

ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ವೇದಾಂತಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರರಿರುವರೆಂಬ 

ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರ ಭ್ರಮೆಯೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯು, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ 

ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳುಳ್ಳ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಸೂರ್ಯನ 
ವಾಕ್ಕಗಳೆಂಬ ಕಿರಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂದಿತು. 

ತತಶ್ಚ ನಿತ್ಯಂ ಪುರತೋ ನಿಧಾಯ ಯಂ 

ಸಭಾಸು ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಮಯಂ ಯತೀಶ್ಚರ। ॥ 

ವಿಧಾಪಯನ್ ಯೇನ ಕುವಾದಿನೋ*ಪ್ಕಹನ್ 

ತದಸ್ಯ ಭಾಗ್ಕೋದಯಮತ್ರ ವಕ್ತಿ ಕ | ೮೫ ॥ 

ಅಂದಿನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು, ಯಾರಿಂದ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥವನ್ನುಮಾಡಿಸುತ್ತದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನುನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ. 

ಅಂಥ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಣಿಸಿಯಾರು? 

ಮಠೇ8ಥ ಕೃಷ್ಣಾಭಿಭಪಾಂಡುರಂಗೀ - 

ವಿಪ್ರಪ್ರಬರ್ಹಸ್ಕ ಪದಾಬ್ಮಸಂಗೀ 1! 

ವಿದ್ಯಾಸುಧಾಸೇವನಭೃಂಗಭಂಗಿ- - 
ರ್ಬಭಾವಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಯಶಸ್ತರಂಗೀ (1 ೮೬ ||: 

ಆನಂತರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗೀ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ವಿಪ್ರಶ್ರೇಷ್ಠರ ಪದಪದ್ಮಗಳನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಮಧುವನ್ನು' ಸೇವಿಸುವಲ್ಲಿ ಭೃಂಗದಂತೆ ಭಂಗಿಯುಳ್ಳ ಈ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿದರು. 
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ಸ್ವಪ್ರೌಢವರ್ಗೇ$ಥ ವಯಸ್ಕವರ್ಗೇ 

ಮನೀಷಯಾ ಸ್ಥಾತಿಶಯಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ವ ॥! 

ಚರ್ಚಾನಿಹಾರಾದಿಷು ಸರ್ವಜೇಶ್ರೇ 

ಸರ್ವೋತ್ಪರಂ ಸರ್ವವಿದುಕ್ತಿಮಾತ್ರಮ್ 1 ೮೩॥ 

ತನಗಿಂತ ಪ್ರೌಢರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ 
ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ವಿಹಾರ (ಆಟಗಳು) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವರನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ " ಸರ್ವಜ್ಞ' ( ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಾಳ 

ಶಾಣ್ಯಾ) ಎಂಬ ಮಾತೊಂದೇ ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. 

 ಹ್ರೀಹೀನತೀಕ್ಸೃವಚನಾತಪತೋಶಸ್ಕ ತೀವ್ರಂ 
ಶುಷ್ಕಾರ್ಜುನಾಭಹೃದಿ ಮತ್ಸರವಹ್ನಿಭಾಜಾಮ್ ॥ 

ದುರ್ಮಾನಿನಾಮಿಹ ಗಿರಾ ಗುರುಮಪ್ರಸನ್ನಂ 
ವಿಕ್ಸ್ನೇವ ಪಂಡ್ರಪುರಮೇಷ ನಮನ್ ಜಗಾಮ ॥1 ೮೮ ॥ 

ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ಬಿಡೆಯ ಕಠೋರವಾದ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ 

' ಮಠದಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಂತಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯವೆಂಬ 

ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಈ ದುರಾಗ್ರಹಿಗಳ ಒಳಸಂಚಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು 
ಅಪ್ರಸನ್ನರಾದಂತೆ ನೋಡಿ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ 

ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. 

: ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಗತೌ  ಕುವಾದಿಕರಿಸಂಹಾರೇ ಚ ಪಂಚಾನನಂ 

: ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಾಮಲಹಂಸಶಿಷ್ಯಸರಣಾವೇಕೋನಪಂಚಾನನಮ್ ॥ 

ಕೇರ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಮಹೀತಲಂ ಶ್ರಿತಸತಾಂ ವಿದ್ಯಾಸುಧಾದಾಯಿನಂ 

ವಿಶ್ವೇಡ್ಕಂ ವರಖೇಡ್ಕುಪಾಹ್ಹನೃಹರಿಂ ಶಿಶ್ರಾಯ ಬಾಲೋ ಹರಿಃ 1 ೮೯ ॥ 

ಅನಂತರ, ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಹಾಗೂ ದುರ್ವಾದಿಗಳೆಂಬ 
ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾನನ (ಸಿಂಹ)ದಂತಿರುವ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ 

ನಿರ್ಮಲ ಹಂಸರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನಂತಿರುವ, ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ, ಆಶ್ರಿತ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಮೃತನೀಡುವ, ಜಗನ್ಮಾನ್ಯರಾದ 

ವರಖೇಡಿ ಎಂಬ ಉಪನಾಮ (ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು)ವುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಈ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಬಾಲಸಿಂಹವು ಆಶ್ರಯಿಸಿತು. 
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ಪ್ರತಿಭಾಪ್ರಭಾಪ್ರಸರಣೇನ ಸಸಿತಂ 
ನರಸಿಂಹವರ್ಯವದನಾಂಬುಜಂ ನಯನ್ ॥ 

'ಹರಿಗುರ್ವನುಗ್ರಹಸಮಗ್ರವಿಗ್ರಹೋ 

ಸಮಯೇನ ತರ್ಕಸಮಯೇ8ಸಮೋ ಬಭೌ 11 ೯01 

ಆನಂತರ ಪ್ರತಿಭೆಯೆಂಬ ಪ್ರಭೆಯ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತಾ, ಹರಿಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ 

ಹೊಂದಿದ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸದ್ಭಶರೆನಿಸಿದರು. 

ನರಸಿಂಹಗಹ್ಹರತ ಆಗತೋ ಬಹಿ - 
ರ್ನವಸಿಂಹರಾಡಥ ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಸುಧಾ |! 

ಪಟುರಾಟ ಸರ್ವಸುಸಭಾಟವೀಷ್ಟಯಂ 

ಬುಧವರ್ಯಥೋರತರಜಂತುಪೂರ್ತಿಷು 11 ೯೧೬ 

ಶ್ರೀ ವರಖೇಡಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪಟುವಾದ ಈ 

ನವಸಿಂಹರಾಜನು ಆನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯೆಂಬ ಹಸಿವೆಯಿಂದ, ದೊಡ್ಡಪಂಡಿತರೆಂಬ 

ಘೋರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳೆಂಬ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದನು. 

ಪೂನಾಪುರ್ಯಾಂ ಸದಸಿ ಸತತಂ ನೈಕಸಂವತ್ಸರೇಷು 

ನ್ಯಾಯಾದ್ಯಾಸು ಪ್ರಧಿತಸುಪರೀಕ್ಸಾಸು ಸರ್ವಾಸು ವರ್ಯಮ್ ॥ 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೋಟಿಕ್ರಮಸರಣಿಭಿಸ್ಪರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರೇ5ತಿಹೃಷ್ಟಾಃ 

ಕೃಷಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಪಟುತಮಮತಿಂ ಮಾನೆಯಾಮಾಸುಕೇತಮ್ 1 ೯೨ | 

ಪೂನಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಸತತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವೇದಾಂತ ಮೊದಲಾದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ 

ಕೋಟಿಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೊಂದಿದ ಪಂಡಿತ 

ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಚತುರಮತಿಗಳಾದ ಇವರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ಸಾಹಿತ್ಯಕೊವಿದಪದೇನ ಚ ತರ್ಕಚೂಡಾ - 

ಣ್ಯಾಖಸಾಧುಪದವೀಮಣಿನಾ ತಥೈವ ॥ 
ವೇದಾಂತಕೋವಿದಹದೇನ ಸೆದಸ್ತದೇನಂ 

.ಸಮಾಾನಯತ್ಸ್ವಯಮಗಾದಸಮಾನಮಾನಮ್ (| ೯೩ || 

ಸಾಹಿತ್ಯಕೋವಿದ, ನ್ಯಾಯಚೂಡಾಮಣಿ, ವೇದಾಂತಕೋವಿದ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗಳಿಂದ 

ಆ ಸಭೆಯು ಇವರನ್ನು ಸನಾನಿಸಿ ತಾನು ಅಸಮಾನವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 
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ಬಡೋದಾಸಭಾಯಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾವಿಜೇತ್ತಾ 

ಸ ಚ ನ್ಯಾಯರತ್ನಾಭಿಧಾನೇನ ಮಾನ್ಯ ॥॥ 

ಗುರೋರ್ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಾಪಯಾಮಾಸ ಪಿತ್ರೇ 

ತಥಾ ತಾತಸೇವಾರತಃ ಕೋಜಸ್ತಿ ಪುತ್ರಃ 11 ೯೪ ॥ 

ಬಡೋದಾ ಸಭೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ "ನ್ಯಾಯರತ್ನ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ 

ಗೌರವಿತರಾದ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು (ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾದ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವನ್ನು) ತಂದೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ 

ಕೊಡಿಸಿದರು. ಇಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪುತ್ರನು ಇನ್ನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? 

ಯಾ ಯಾಃ ಹರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸತ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತಾ 

ಅದ್ವೈತಪೂರ್ವೇಷು ಹರೇಷು ಪಂಡಿತೈ! ॥ 

ಸ ತಾಸು ತಾಸು ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಭಾಬಲಾತ್ 

ರೇಜೇ ಜಯೀ ಪಂಡಿತರಾಜನಾಮಕಃ | ೯೫ |! 

ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಾದಿ ಪರಮತಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯೆಂಬ ಪ್ರಭೆಯ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ವಿಜಯಿಗಳಾದ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಯರು "ಪಂಡಿತರಾಜ' ಎಂಬ 

ಪದವಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದರು. 

ಉಜ್ಜೈನ್ಕಾಂ ನಿಜಮಾಧುರೀಪದಕ್ಕತೇ। ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಮ್ಮಾಂ ಬುಧ್ಯ! 

ಸಂಪ್ರಾಪ್ಪೋತ್ತಮಮಾನನೋ8ಥ ಬುಧರಾಡೌಂಧೇ ಸಭಾಯಾಮಯಮ್ ॥ 

ನಾಗೇಶಾಭಿಧವಿದ್ದಧೀಶಸವಿಧೇ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಮತ್ಯದ್ಳುತಂ 

ಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಮನಸ್ಥಪೂರ್ವಸುಖಕೃತ್ಸರ್ವೈರಭೂನಾನಿತ। || ೯೬ ॥ 

ಉಜ್ಜಯನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ "ಮಾಧುರೀ' ಎಂಬ ಗದ್ಯಕೃತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 

ಪಂಡಿತರಿಂದ ಗೌರವಹೊಂದಿದ ಪಂಡಿಶವರ್ಯರಾದ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಆನಂತರ, 

ಔಂಧರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯೆಂಬ ವಿದ್ವದ್ದರ್ಯನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 

ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಆನಂದ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ 

ಸನ್ಮದಿತರಾದರು. 

ನ್ಯಾಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರೇಥ ನಿಶೇಷವಿತ್ತ್ಮೈ 

ಕಾಶ್ಯಾಮುವಾಸೈಷ ಯಶಸ್ವತಾಶಃ | 
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ವಿದ್ಯಾಸುಧಾಪಾನಮಲಂ ದಧಾನ। 

ನ ಖಲ್ಜಲಂಬುದ್ಧಿಧರೋಪಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ 11 ೯೭೩ || 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಶೀಯಲ್ಲಿವಾಸಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾಮೃತದ ಪಾನವನ್ನು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವನು ಸಾಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಯಾರೊ ಇಲ್ಲವಷ್ಟ. 

ಬುಧಾನ್ ಸಮಾನ್ ಬಾಲಸಮಾನ್ ಧಿಯಾಲಂ 

ಸಭಾಸು ಕುರ್ವಾಣಮುಮೇಶಪುರ್ಯಾಮ್ ॥ 

ಸ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಬಿಧತರ್ಕಭೂಪಂ 

ಸಂತೋಷಯನ್ನಾಪ ವಿಶೇಷವಿದ್ಯಾಮ್ | ೯೮ ॥ 

ಕಾಶೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸಮರನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಿಶ್ರನೆಂಬ ತರ್ಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತ ಈ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. 

ಅನುಗಮಗಣಪೂರ್ಣ್ಯೈ। ಕ್ರೋಡಪತ್ರೈರ್ಗಭೀರಂ 

ಕಣಭುಗತುಲಶಾಸ್ತ್ರಂ ಲೀಲಯಾಲಂ ಮಿಮಾನಮ್ ॥ 

ಸುಮತಿಮಿಹ ವಿನೈನಂ ತರ್ಕಭಟ್ಟಾರಕೋ8ನ್ಕೋ 
ನಹಿ ಭುವಿ ಭವಿತೇತೃಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೋ ಜಗೌ ತಮ್ 11೨೯೯1 

“ಅನೇಕ ಅನುಗಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೋಡಪತ್ರಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರವಾದ, ಅಸದೃಶವಾದ 

ಕಾಣಾದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಚತುರಮತಿಯಾದ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತರ್ಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಾರ” ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮಿಶ್ರನು ಆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದನು. 

ಮೀಮಾಂಸಾಬ್ಛೌ ಫಟಭವನಿಭಂ ಶಾಬ್ಧಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಭಂ 

ಗಾನಾಲಾಪಾಮಲಪರಿಮಲೈ! ಪದ್ಮಪ್ರಷ್ಟೈರ್ಭಜಂತಮ್ ॥ 

ಅರ್ಕಂ ಕೋಟಿಕ್ರಮಗಣಲಸತ್ತ್ವತೋ ವಿಕ್ರಮಂತಂ 

ಶಿಷ್ಯಂ ವೀಕ್ಸ್ಯ ಸರಹರಪ್ಪರೇ ಧ್ಯಾನರಾಡಾಪ ಮೋದಮ್ 11 ೧೦೦ ॥ 

ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಸಂಭವ (ಅಗಸ್ತ್ಯ) ನಂತಿರುವ, ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ 

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತಿರುವ, ಸಂಗೀತದ ಆಲಾಪನೆಯೆಂಬ ನಿರ್ಮಲಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಂಬ 

ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಕೋಟಿಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 



104 ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 

ಕ್ರಾ 

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೀರಿಸುವನಂತಿರುವ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಾಶೀಯಲ್ಲಿ 

ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿದರು. 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯೇ ಹರನಗರೇ ವಿದಾಕರೇ8ಸಿನ್ 

ಅದ್ವೈತಾಬಿಧತಮಸೋ ದಿವಾಕರಾಭೇ 1 

ಅದ್ವೈತೀ ತದಸಹಮಾನತೀಕ್ಸಧೀಮಾನ್ 
ಆಯಾಸೀದಥ ಬದರೀಶಶುಕ್ನನಾಮಾ ॥1 ೧೦೧ ॥ 

ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಈ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಅದ್ವೆ ಟತವೆಂಬ 

ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದವನಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಬದರೀನಾಥಶುಕ್ಷನೆಂಬ 
ಅದ್ವೈತಿಯು ಆಗಮಿಸಿದ್ದನು. 

ಶ್ರುತ್ಕರ್ಥವಾದಸಮಿತಾವಥ ಸಾತ್ಜಿಕೋತ್ಕ] 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಮಧ್ಯವಚನಾಪ್ಪವಿಶೇಷಚೇತಾ। ॥ 

ಶುಕ್ಚಂ ಜರಾಸುತಮಿವಾತ್ರ ನಿಹತ್ಯ ಸೋ*ಭಾತ್ 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಕೃಷ್ಣಪದಪದಗಭೀಮಭೃಂಗಃ | ೧೦೨ |! 

ಆನಂತರ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಾರ್ಥಗಳ 

ವಾದವೆಂಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ » -ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಚನಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ 

ಬುದ್ಧಿಯಳ್ಳವರಾಗಿ, ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ವಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಶುಕ್ಷನೆಂಬ 

ಪಂಡಿತನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ ' ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳೆಂಬ 

ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನದೇವರಂತೆ ದುಂಬಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿದರು. 

ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿಪದೇ ಬುಧೋತ್ತಮಪದೇ ದಿವ್ಯೇಃಥ ಗೋಷ್ಟಂತರೇ 
ಗುರ್ವಾದೇಶಮಣೇಶಶೋಭಿತಶಿರಾಃ ಶ್ರೀಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯಾತ್ಮ। 0 
ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಕೃಪೋಗ್ರಕರ್ಣಸದೃಶಾನ್ ವಿಶ್ವಾಂಶ್ಚ ಕಾಶ್ಕಾಂ ಜಯನ್ 
ಭಾಸಾ*ಭಾಸತ ಸೋತ್ತರೋ ವಿಜಯವದ್ದೇದಾಂತವಾದಾಹವೇ ॥ ೧೦೩ |! 

ಆನಂತರ *ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತಶ್ರೇಷ್ಠರ ಸ್ಥಾನವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಕಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ 

ಆದೇಶವೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಣಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಶಿರಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಕೃಪ ಉಗ್ರ 

ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸದ್ಧಶರಾದ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನು ವೇದಾಂತವಾದವೆಂಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ, 
ಕಾಶೀಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಸಹಿತನಾದ ವಿಜಯ (ಅರ್ಜುನ)ನಂತೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. 
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ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಾಭಿಧಾನೋ ದ್ಧಿಜಕುಲನಿಲಯೋ ದೇವತಾಪಾದಪೋ*ಥ 

ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಹ್ಯಾಬ್ಕಿಲಬ್ಯಾಂ ಮಧುರಜಯಸುಧಾಂ ಪಾದಯೋರರ್ಪಯಂತಮ್ ॥ 

ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಕಾನ್ಹಗೃಹ್ಮಾತ್ಸದಸಿ ಬುಧವರೈರ್ಭೂಷಿತೇ ಯಂ ಸ್ಥಶಿಷ್ಠಂ 

ಸಂಪ್ರಾಪ್ಪಾಶೇಷವಿದ್ಕಂ ಬುಧತತಿಮಹಿತಂ ಕಿಮ್ಮಹಂ ವರ್ಣಯೇ ತಮ್ || ೧೦೪॥ 

ದ್ವಿಜ (ಹಕ್ಕಿಗಳು) ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯರಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಕಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ತದಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಪಾದಕ್ಕೆ (ಬುಡಕ್ಕೆ) "ಜ್ಞಾನವ್ಕಾಪೀ' ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ 

ಮಧುರವಾದ ವಿಜಯವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ 

ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಯಾವ ತಮ್ಮಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೋ, ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು 

ಹೊಂದಿರುವ, ಪಂಡಿತರ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಸ್ತುತ್ಕರಾದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎಷ್ಟು 

ವರ್ಣಿಸುವೆ ? 

ಮಿಥಾತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮವಿಷಯೇ ದ್ಧಿತಯೇಇದ್ದಿತೀಯಃ 
ತತ್ರಾಥ ಸಾತ್ಮಿಕಸುತೋಯಮನಂತಕೃಷ್ಣಂ ॥ 

ವಾದೇ ವಿಜಿಗ್ಯ ವಚಸೋ8ಸೃದದತ್ತದಾಂತ್ಕ 
ಮಾನಂತ್ಕ ಮಾಶು ವಿಶದಸ್ದಯಶಾಂಸ್ಕನೈಷೀತ್ 11 ೧೦೫ ॥ 

ಆನಂತರ ಆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವಿತೀಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾದದಲ್ಲಿ 

ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯೆಂಬ ಪಂಡಿತನನ್ನು ಸ್ಟೋಲಿಸಿ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ 

ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು. 

ಆಗತಂ ಹರಪುರಾನ್ನಿಜಪಲ್ಲಿಂ 
' ಪೂರ್ವಮೇವ ಯಶಸಾಗತಮತ್ರ ॥ 

ಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯತನಯಂ ವಿನಯೇತಂ 
ಸ್ಟಾಗತೀಕೃತವತೀ ಜನತೈತಮ್ ॥ ೧೦೬ | 

ಆನಂತರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಹರನ ಪುರವಾದ ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮನ 

ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಂಥ ವಿನಯಸಂಪನ್ನರಾದ 

ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಜಾಲೀಹಾಳದ ಜನತೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿತು. 

ಸರ್ವದಿಗ್ಜಿಜಯಿನಂ ನಿಜಸೂನುಂ 

ದಂಪತೀ ತು ಚರಣೌ ಪ್ರಣಾಮಂತಮ್ ॥ 
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ವೀಕ್ಸ್ಯ ಸಂತುತುಷತುರ್ನ ಹಿ ಚಿತ್ರಂ 

ಗ್ರಾಮ ಏವ ಸುಖಸಾಗರಮಗ್ಗೇ ॥ ೧೦೩ 1 

ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾದ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವ ಆ 

ತಮ್ಮಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಆನಂದ ಹೊಂದಿದರೆಂಬುದು ಏನು 

ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯೇ ಆನಂದದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿತ್ತು. 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠನ ಪಟುರ್ನಿಜಪಲ್ಯಾಂ 

ಸುಂದರಂ ಪ್ರವಚನಂ ವಿದಧಾನ। | 

ಶಂಭುಲಿಂಗಮುಖಭಂಗಕರೋ8*ಯಂ 

ಜಾಲಿಹಾಳಜನಭೂತಿರಿವಾ*ಭಾತ್ 11 ೧೦೮ ॥| 

ಸಚ್ಛಾಸ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚತುರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಸುಂದರವಾಗಿ 

ಪ್ರವಚನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಶಂಭುಲಿಂಗಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಮುಖಭಂಗ 

ಮಾಡಿದ ಇವರು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಐಶ್ಚರ್ಯದಂತೆ ಶೋಭಿಸಿದರು. 

ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರಗಶಾಸ್ತ್ರಿಇಂ ಜಯನ್ 

ಅಥ ಪಂಚಲಕ್ಬಣಪಟುಂ ಸ ಧೀರರಾಟ್ ॥ 

ವಿದಧತ್ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಮುಮುನಾ ಯುತೋ ಯಯೌ 

ಗುರುಶೋಭಿತಾಂ ತಿರುಪತಿಸ್ಕಿತಾಂ ಸಭಾಮ್ ॥| ೧೦೯ 1 

ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಆ ಪಂಡಿತರಾಜರಾದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪಂಚಲಕ್ಷಣೇಯಲ್ಲಿ ಚತುರನನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿ, ಅವನಿಂದ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು 

ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ತಿರುಪತಿಯ ಸಭೆಗೆ ನಡೆದರು. 

ಶಿಷ್ಯಂ ನವಂ ನವಗುರೋರಸಹಿಷ್ಠವೋ*ತ್ರ 

ಕೇಚಿದ್ದುಧಾತ್ನ ಬಹುಧಾ ವಿದಧುಃ ಪರೀಕ್ಷಾಮ್ ॥ 

ಶ್ರೀಸಾತ್ಮಿತಾರ್ಯಸುತವರ್ಯಸುಶಿಕ್ಸಿತೋ€ಯಂ 

ಸರ್ವೋತ್ತರಪ್ರದ ಇಯಾಯ ಹರಂ ಸುಮಾನಮ್ 1 ೧೧೦ 1 

ಹೂಸದಾಗಿ ಗುರುವೆನಿಸಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಹೊಸಸಿಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆಂದು 

ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಬಹಳ ವಿಧದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 
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ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಪಡೆದಿರುವ : 

ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗಾದ ಬುಧಕಾರ್ಯಮಿಮಂ ಯತೀಂದ್ರೋ 

ಮಾನಂ ವಿದಾಂ ತವ ತು ನಾಸ್ತಿ ವಿನಾ ಪರೀಕ್ಬಾಮ್ ॥ 

ವೇತ್ರಾಃಪಿ ತಂ ಬುಧಮಿತಿ ಪ್ರಕಃಚಿಕೀರ್ಹು! 

ವೇದ್ಕ್ಯೋ ಹಿ ಹೇಮಮಹಿಮಾಗ್ದಿಪರೀಕ್ಷಣೇನ ॥ ೧೧೧ ॥ 

ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಡಿತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 

ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಪಂಡಿತರ ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ `ನಿನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ 

ಪಂಡಿತರ ಗೌರವವಿಲ್ಲ' ವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪಂಡಿತರೆಂದು ತಾವು 

ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುವರ್ಣದ 

ಮಹಿಮೆಯು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. 

ಸಹದಿ ಸಮಿತೌ ಧಿರೋ ವಿರೋ8ವದದ್ದುರುರಾಜಜೋ 

ಗುರುವರಪದಾಂಭೋಜೇ ರಾಜಾಲಿವದ್ದಿಲಸನ್ನಯಮ್ ॥ 

ಭವತು ಚ ಭವದ್ದೀಕ್ಷಾರಕ್ಬಸ್ಕ ಪಕ್ಚಯುಗೇನ ಮೇ 

ಬುಧಮಣಿಗಣೈರ್ಗೇಯೇ ನ್ಯಾಯಾಮೃತೇ ಚ ಪರೀಕ್ಷಣಮ್ || ೧೧೨ ॥ 

ಕೂಡಲೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರರಾದ, ವೀರರಾದ, ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಛಂಗರಾಜನಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ “ಸ್ವಾಮಿನ್, 

ತಮ್ಮ ನೋಟದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯುಳ್ಳ ನನಗೆ ಪಂಡಿತಪ್ರಕಾಂಡರ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ 

ನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ (ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗು 

ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಕಳೆದನಂತರ) ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದರು. 

ಧರನ್ನಾಜ್ಞಾಂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಮಥ ಗುರೋ! ಸ್ಟಂ ಪದಮಿತ! 

ಪಠನ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ಯಾಮೃತಕಠಿಣ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಸರಣಿಮ್ ॥ 
ಅಹೋರಾತ್ರಂ ಚಕ್ರೇ ತಪ ಇವ ವಿಮರ್ಶಂ ಸ ಸುದೃಶಾ 

ಮನಸ್ಹೀ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೀ ನ ಗಣಯತಿ ದುಃಖಂ ನ ಚ ನುಖಮ್ | ೧೧೩ ॥ 

ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಾಗು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವಾದ 

ಜಾಲೀಹಾಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತದ ಕಠಿಣವಾದ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥ ಸರಣಿಯನ್ನು 

ಓದುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ಮಾಡಿದರು. 
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ಬುದ್ದಿವಂತನಾದ ಹಾಗು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಸುಖವನ್ನು ಹಾಗು ದುಃಖವನ್ನು 

ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತಮಂಡನೇ ಪಟುರಯಂ ಮಾಯಾವಿವಾಕೃಂಡನೇ: 
ತತ್ರಾಭ್ಯಸ್ಯ ತರಂಗಿಣೀಂ ಚ ಸತತಂ ನಾನಾವಿಧಾಷ್ಟಿಪ್ನಣೀ। 1! 
ನವ್ಕನ್ಯಾಯದಿಶಾ ಭೃಶಂ ನವಪರಿಷ್ಕಾರಾದಿ%ರ್ಶೀ ಯಯೌ... 
ಶ್ರೀಮಧ್ಧಾರ್ಯಮಹೋತ್ಸವೇ8ಭಿನವಸನಧ್ವಾರ್ಯಸಂಸನ್ಮಹಮ್ 11 ೧೧೪ | 

ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಾಮೃತವನ್ನು ಮಂಡನೆಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 'ಹಾಗೂ ಮಾಯಾವಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳ 

ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರರಾದ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ತರಂಗಿಣಿಯನ್ನು 

ಹಾಗೂ ಅನೇಕವಿಧವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ,. ನವೀನನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ಹ್ದನವಮಿಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 

ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿನವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ 

ಸಭೆಯ ಮಹೊತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. 

ಆಯಾತಂ ಪದನತಮಸ್ಪಕಂ ಯತೀಶೋ 
ವೀಕ್ಸ್ಮೈತಂ ಶುಭತಮಸೂಕ್ಸಶೇಮುಷೀತಮ್ ॥ 
ದೋಷಜ್ಗಾನ್ ಪರಿಷದಿ ಭೂಷಿತಾನದಿಕ್ಚತ್ 

ದಕ್ಷೈಿತಚ್ಛುಭಧಿಷಣಾಪರೀಕ್ಬಣಾರ್ಥಂ 1! ೧೧೫ ॥ 

ಕಾಲುಗಳ ಬಳಿ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ (ವಂದಿಸಿ) ಮಾತಿನಂತೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನುನೋಡಿದ ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು 

ಇವರ ದಕ್ಷವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ದೋಷವನ್ನು 

ಹುಡುಕುವ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. 

ವಿದ್ಯಾದೀಪ್ಪಿರ್ಭವತು ವಿತತೇತ್ಕಾಶಯಾ ತಸ್ಕ ಕೈಶ್ಚಿತ್ 
ಅಜ್ನೋ ಭೂಯಾದಯಮಿತಿ ಧಿಯಾ: ನೈಕಭಂಗ್ಯಾ ಸಭಾಯಾಮ್ ॥| 

ದೋಹಜ್ಜೇಶೈ! ಕಠಿಣಕಠಿಣೇ ಪ್ರಶ್ನಜಾತೇ ಪ್ರಜಾತೇ 

ಸರ್ವೇ ಕೌತೂಹಲವಿದಲಿತಂ ನೃಕ್ಸಿಪನ್ನಕ್ಷಿ ತಸಿನ್ 1 ೧೧೬ 1 

ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೆಲವರಿಗಿದ್ದರೆ 

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಇವರು ದಡ್ಡನೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ 

ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪಂಡಿತವರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ 



ಕಥಾಶತಕಮ್ 109 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತೆರೆದಿರುವ ತಮ್ಮ 

ಕಂಗಳನ್ನು ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟರು. 

ಸ್ಫುಟಂ ರುಟತಿ ನಿರ್ಯಯೌ ದೃುತಟನೀವ ವಕ್ವಾಂಬರಾತ್ 

ಗಿರಾಂ ಸರಣಿರದ್ದುತಾ ಬಹುವಿಧಾರ್ಥಸಂಪೂರಿತಾ ॥ 

' ರಮೇಶಚರಾಣಾಶ್ರಿತಾ ಕಠಿಣತರ್ಕಭಂಗಾವೃತಾ 
ಪರೀಕ್ಬಕಗಿರೋ8ಪಿ ಯತ್ರಕಿಲ ಶುಷ್ಕಪತ್ರಾಯಿತಾಃ 1 ೧೧೭ | 

ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಮುಖವೆಂಬ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ 

ಸರಣಿಯು ಗಂಗೆಯಂತೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಶು. ಆ ವಾಗ್ಗಂಗೆಯು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ 

ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿತ್ತು. ಕಠಿಣವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳೆಂಬ 

ಸುಳಿಗಳಿಂದ ತಂಬಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಈ ವಾಗ್ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಮಾತುಗಳು ತರಗೆಲೆಯಂತೆ 

ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. 

-ದಶಾಂತರಗಿರಾಶುಗಾಶನಶರೀರಶಾಯ್ಯಾಶ್ರಯಂ 

ಸುವರ್ಣಮಯಟಪ್ಪಣೇಮಣಿಗಣಾಂತರಂ ಸುಂದರಮ್ ॥ 
ಯತಿಪ್ರವರಚಂದ್ರಿಕಾಕೃದುದಿತಾಮೃತಾವಿರ್ಭವಂ 

ಗತಾ ವಿಬುಧಧೀಧುನೀಗಮನಧಾಮ ಕೃತ್ಯಂಬುಧಿಮ್ ...॥೧೧೮॥ಟ 

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಶೇಷನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿರುವ 

ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಿಲಯವಾದ, ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೆಂಬ ಮಣಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ 

ತುಂಬಿರುವ, ಸುಂದರವಾದ, ಹಾಗೂ ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ 

ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ನದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಮನೆಯಾದ ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತವೆಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಆ 

ವಾಗ್ಗಂಗೆಯು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇಯಾಯ ಮುದಮೀಶವತ್ಸಹಪದಿ ಯಾಂ ಧರನ್ ಧ್ಯಾನರಾಟ್ 

ವಿಜಹ್ರುರಪಿಯತ್ರ ಸದ್ದಿಬುಧಧೀದ್ಯುವಧ್ಧಸ್ತದಾ ॥ 

ಯದೂರ್ಮಿತರಸೈಕೃವಾಗ್ಟಿಷಕರದ್ರುರುತ್ಪಾಟಿತಃ 

ಸುಯುಕ್ತಿತಪನೋಶ್ಠಿತಾಗಮಸರಸ್ಥಕೀಸಂಯುತಾ 11 ೧೧೯ ॥ 

ಆ ವಾಗ್ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ರುದ್ರದೇವರಂತೆ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. 

ಆಗ ಆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ ಸಜ್ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಹಾರ ಮಾಡಿತು. ಆ ಗಂಗೆಯ 
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ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಐಕ್ಯವಾದವೆಂಬ ವಿಷವೃಕ್ಷವು ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದಿತು. 

ಇಂತಹ ಆ ವಾಗ್ಗಂಗೆಯು ಸದ್ಯುಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಯಮುನಾನದಿಯಿಂದ ಸದಾಗಮಗಳೆಂಬ ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ 

ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರಿವೇಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇತ್ಯು ತತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಣೇ8ತಿಕಠಿಣೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಿದ್ದದ್ದಣೇ 

ನಿಶ್ಠಶ್ನೇ ನವನಂದತೀರ್ಥನಯನಾನಂದಪ್ರಭೂತಾಮೃತ್ಯ! ॥ 

ವಿದ್ಧದ್ದರ್ಯಪದೇಂಭಿಷಿಕ್ರಸುತನುಶ್ಶುಭ್ರಸ್ವಭಾಸ್ವದಶ। - 

ಹೀಯೂಷೇಣ ನವರ್ಷ ಸರ್ವಭುವನಂ ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾರ್ಯಾತಜಃ 11 ೧೨೦ ॥ 

ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣಪರೀಕ್ಷೆನಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮೌನರಾದಾಗ, 

ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಹೊರಬಂದ 

ಅಮೃತಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಪಂಡಿತೋತ್ತ್ರಮರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿರ್ಮಲವಾದ 

ಕೀರ್ತಿಯೆಂಬ ಅಮೃತದ ವರ್ಷಣವು ನಡೆದಿತ್ತು. 

ವಂದೇ ಯೇನ ವಿಶುದ್ಧಪೈಠಣಕುಲಸ್ಕಾಲಃ ಫಲಿತ್ಚಂ ಗತಃ 

ತಂ ಶ್ರೀತಪ್ರಿಯಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯಯಮುನಾನಂದಪ್ರವೃದ್ಧಿಪ್ರದಮ್ | 

ವೃದ್ಧಾ 8 ಚೆಂದ್ರಮಹಸ್ಮರಂ ಪ್ರತಿಭಯಾ ಸತ್ಕರ್ಮಣಾ ಷಣ್ಮುಖಂ 

ರೂಪೇಣ ಸರಮಾರುಣಿಂ ಗುರುವರಪ್ರೀತ್ಕಾಂಬುಧಿಂ ವಿದ್ಯಯಾ 1 ೧೨೧ 1 

ಯಾವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ, ಪೈಠಣವಂಶ ವೃಕ್ಷವು 

ಫಲ್ಲಭರಿತವೆಂದಾಯಿತೋ ಅಂಥಾ, ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ . 

ಯಮುನಾಬಾಯಿಯವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೀಡುವ, ದೈಹಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ, 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತಿರುವ, ಸತ್ಯರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಷಣ್ಮುಖನಂತಿರುವ, 

ರೂಪದಿಂದ ಮನ್ಮಹನಂತಿರುವ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆರುಣಿಯಂತಿರುವ ಮತ್ತು . 
ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಗಾಧರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುವೆ. 

ರಘೋರ್ಬಾಣಾಕಾರಾಭಿಧಪದಧರಶ್ರೀಪದಗಿರ। 

ಪಿತು! ಪದ್ಮಾಂಬಾಯಾಸ್ಸುಹೃದಯಜನನ್ಶ್ಯಾ! ಕರುಣಯಾ ॥ 

ಸುಚಾರ್ವಾಶೀರ್ವಾಚಾ ರುಚಿರರಚಿತಾಚಾರ್ಯಶತಕ - 

ತ್ರಯೇ ಭೂಯಾತ್ಕಾಮಂ ಪ್ರಥಮಮಪಹಿ ರಾಮಪ್ರಿಯತಮಮ್ ...ಟ೧೨೨॥ 
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ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ಬಾಣಾಕಾರ (ಬಾಳಗಾರು) ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ತಂದೆಗಳ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಪದ್ಮಾಖಾಯಿ ಎಂಬ ನನ್ನ 
ತಾಯಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಸುಂದವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ರುಚಿರನು ರಚಿಸಿದ ಈ 

ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ' ಪ್ರಥಮವಾದ ಕಥಾಶತಕವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ 

ಪಫ್ರಿಯತಮವಾಗಲಿ. 

ಇತಿ ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯನಾಮಕಶೇನ ಬಾಲಕೇನ ' ರಚಿತೇ 

ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯೇ ಪ್ರಥಮಂ 

ಕಥಾಶತಕಮ್ 



1! ಶ್ರ; 1! 

11 ಶ್ರೀ ಗುರುದಾಜೋ ಏಜಯತಡೇ ಟಟ! 

ಆಚಾರಶತಕಮಾ್ 
ಆರಬ್ಧ ಮಧ್ವಮತಪಾಠಮಥೋ ಯತೀಂದ್ರೋ 

ಹೃದ್ಯಾನವದ್ಯಶತಪದ್ಯಸುಧಾಪ್ರದಾಯ ॥! 
ಗೋಷ್ಟಾಂ ಸಮಸ್ತಮಹಿತಾಯ ನಿಜಾಶ್ರಿತಾಯ 

ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಶಿಷೃತಮಸಾತ್ವಿಕಾರಾಟ್ಸುತಾಯ ೧1 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು, ಸುಂದರವಾದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ 

ಶತಶ್ಲೋಕಗಳೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡುವ ("“ಘಟಿಕಾಯಾಂ ಶತಶ್ಲೋಕೀ'' ಎಂಬ ಬಿರುದು 

ಹೊಂದಿದ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿಎಲ್ಲರಿಂದ ಗೌರವಿತರಾದ, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ, ತಮಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾದ, 

ಉತ್ತಮಶಿಷ್ಯ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ 

ಮಾಡಿದರು. 

ಭಾಷ್ಕಪಾಠಮಪಿ ಸೋತ*ತ್ರ ಟೀಕಯಾ 

ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದಿವಿಧಟಪ್ಪಣೀಕಯಾ ॥ 
ಸನ್ನಿಶಮ್ಮ ನವಮದ್ಧತೋ ನವ - 

ಶೋಭನೋಪಪದಭಟ್ಟವದ್ಧಲೌ 1೨1 

ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ 

ವಿಧ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಟೀಕಾದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ 

ಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ 

ಶೋಭನಭಟ್ಟರಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ವಿರಾಜಿಸಿದರು. 

ಮಿಥ್ಕಾಮತಚ್ಛದ್ಯತಿನಾಥ ಏಷಃ 

ಮಿಥ್ಯಾಮತಿಂ ಮಾಠಗಗೀರ್ಷು ತನ್ನನ್ ॥ 

ಪ್ರೀತ್ನಾನ್ವಗೃಹ್ನಾತ್ ಗುರುರಾಜಪುತ್ರಂ 

ಹ್ರೀತಿಸ್ತು ಸತ್ಯೇವ ಸತಾಂ ಹಿ. ನಿತ್ತಮ್ 1 ೩1 

ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಮಿಥ್ಯಾಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ . 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಠೀಯರು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಾಡಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ 
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ಮಿಥ್ಯಾಮತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿಯೇ ಸಜ್ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. 

ತತ್ರಾಥ ಪೂರ್ವೋತ್ಪರಪಕ್ಷಪೂರ್ವಂ 

ಸೂತ್ರಾಹಿಣಾ ಧೀಪದಮಂದರೇಣ 1 

ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಬುಧಿಂ ಮಥ್ಸತಿ ಸಾತ್ಮಿಕೋತ್ಯೇ 
ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಧನ್ಮಂತರಿರಾವಿರಾಸೀತ್ || ೪1 

ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ 

ಮಂದರಪರ್ವತವನ್ನು ಬ್ರಹಸೂತ್ರವೆಂಬ ವಾಸುಕಿಯಿಂದ (ಬಿಗಿದು) ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷಗಳ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡೆಯುವಾಗ (ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಗಳ ಚಿಂತನೆ 

ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ) ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಧನ್ವಂತರಿಯಂತೆ ಆವಿರ್ಭೂತರಾದರು. 

ಶರಠೀರಿಣಾಂಚಾಮೃತತಾಪ್ರದಾನಾತ್ 

ಯಾ ದೇವದೇಹಾಮೃತಮತ್ಕ್ಯಶೇತ ॥ 

ತಾಂ ಸರ್ವಪೃಥ್ಧೀತ್ರಿದಿವೇಶಜೀವಾಂ 

ಪ್ರಾದಾದಯಂ ನ್ಯಾಯಸುಧಾಂ ಬುಧಾಯ 11 ೫ ॥ 

ದೇವತೆಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಮೃತವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ದೇಹಿಗಳಿಗೆ 

ಅಮೃತತ್ವ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜಯಿಸಿರುವ, ಎಲ್ಲ ಭೂದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವದಂತೆ ಇರುವ 

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾವನ್ನು ಈ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ ಧನ್ಹ್ವಂತರಿಯು ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ 

ಭೂದೇವನಿಗೆ ನೀಡಿದನು. 

ಪಾತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಚ ಸುಧಾಂ ಬುಧೇಇಸಿನ್ 

ತಾಂ ಹರ್ತುಕಾಮೇ ಕುಮತಾಸುರೌಘೇ ಟ॥ 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಹರ್ಯಾಕೃತಿರಾವಿರಾಸೀತ್ 
ವಾಣೀ ತದಾ ಸುಂದರಮೋಹಿನೀವ 1 ೬ಟ 

ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ದೇವನು ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 

ದುರ್ಮತಗಳೆಂಬ ಅಸುರರು ಅದನ್ನು ಅಪರಿಸಲು (ನಾಶಮಾಡಲು) ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಧನ್ವಂತರಿ 

ರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸುಂದರ ಮೋಹಿನೀರೂಪದಂತೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ವಾಣಿಯು 

ಆವಿರ್ಭಾವ ಹೊಂದಿತು. (ಇಲ್ಲಿಂದ ೧೧ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಆದಿಕುಲಕ). 
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- ಯಾ ಸುಂದರೀ ಬಂಧುರಪಾದಲೀಲಾ - 

ವಿಲಾಸಸಮ್ಮೋಹಿತದುರ್ಮತೌಫಾ ॥ 
ಸುವರ್ಣಪೂರ್ಣಾಭರಣೃರ್ವಿಭಾಂತೀ 

ಸುಧಾಂ ಸುಧೀಡ್ಕಾಂ ಶಿರಸಾ ಧರಂತೀ 11೭! 

_. ಆ ವಾಣಿಯು ಮೋಹಿನಿಯಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮೋಹಿನಿಯು ತನ್ನ ಭಾವತುಂಬಿದ 

ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟದಿಂದ ದುರ್ಮತಿಗಳಾದ ಅಸುರರ ಹಿಂಡನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದಂತೆ ಆ ವಾಣಿಯೂ, 

ತನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣಷಾದ ಪದಗಳ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಮೋಹಿನಿಯು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಆಭರಣ (ಅಲಂಕಾರ)ಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅಮೃತವನ್ನು 

ಶಿರಸಾ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಾಣಿಯೂ ಸಹ ಸು-ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಣಮಯವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ 

ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಪಂಡಿತರಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಸುಧೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾ ಧರಿಸಿದೆ 

ಶ್ರೀಕೃಷಸೂತ್ರಾಭಿಧನೀಲವಾಲಾ 

ವಾತಾಗಮಪ್ರೋಲ್ಲಸಿತಾಸ್ಕಲೀಲಾ ॥ 

ಜಯಾರ್ಯವಾಚಾ8ಖಿಲಹೃಜ್ಜಯಂತೀ 

ವ್ಯಾಸಾರ್ಯವಾಕ್ಸಂದ್ರಿಕಯಾ ಲಸಂತೀ 1೮॥ 

ಈ ವಾಣಿಯೆಂಬ ಮೋಹಿನಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೇ ನೀಲವಾದ 

ಕೇಶಗಳು. ವಾಯು ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಆಗಮವೆಂಬ ವಾಯುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ 

ಮುಖವು ಉಲ್ಲಾಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಜಯಪ್ರದವಾದ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ 

(ದೇವತೆಗಳ ಜಯಕಾರಗಳಿಂದ) ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಈ ವಾಣಿಯೆಂಬ 

ಮೋಹಿನಿಯು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಚಂದ್ರಿಕೆಯೆಂಬ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 

ಸದ್ಜಾದಿರಾಜಾಭಿಧವರ್ಯವಿದ್ಕಾ - 

ಧೀಶಾರ್ಯಜಾತಾಕೃತಿನೇತ್ರಯುಗ್ಮಾ ॥ 

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಶ್ರಿದಶದ್ರುರಾಜ - 

. ದ್ಯಾಕ್ಟಾರಿಜಾತೋಷ್ಠಿತಗಂಧಹೃದ್ಕಾ ॥೯॥ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥರೆಂಬ ಹಿರಿಯರ "ಗುರ್ವರ್ಥದೀಷಿಕಾ' 

"ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ' ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಈ ಮೋಹಿನಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂಬ 

ದೇವವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವ ವಾಕ್ಕಗಳೆಂಬ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಈ 

ವಾಣೀಮೋಹಿನಿಯು ಹೃದಯಂಗವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 



ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 315 

ಯಾ ಯಾದುಪತ್ಯಾಭಿಧಕಂಠಭೂಷಾ 
ಕಾಶೀಯಕೌಶೇಯದರಾ*ತಿಕಮ್ರಾ ॥ 

ಅನೇಕವಿದ್ದತ್ಯೃತಿಪಾರಿಹಾರ್ಯ - 

ಕೇಯೂರಮಂಜೀರನಿಭೂಷಿತಾಂಗೀ ॥ ೧೦ ॥ಟ 

ಈ ಮೋಹಿನಿಗೆ "ಯಾದುಪತ್ಯ'ವು ಕೊರಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾದ ಹಾರ. "ಕಾಶೀಯ' ವೆಂಬ 

ಉತ್ತಮ ರೇಶ್ಮೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಹಳ ರಮಣೀಯಳಾದ ಇವಳ ಹಸ್ತಪಾದಾದಿ 

ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ದಾಂಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಬಳೆ ಕೇಯೂರ ಗೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲಾದ ಆಭರಣಗಳಾದವು. 

ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾಸ್ಟಾದನಮತ್ತಚಿತ್ತಾ 

ಸತ್ತರ್ಶರಂಗಸ್ಕಲತಾಂಡವಸ್ಕಾ ॥ 

ಸತ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನಾಃಸುಜನೇಷು ಖಿನ್ನಾ 

ಸದೈವ ವಿಶ್ವಾವನಿದೇವಸೇವ್ಕಾ ॥ ೧೧ 11 

ಆ ಮೋಹಿನಿಯು ನ್ಯಾಯಾಮೃತವೆಂಬ ಅಮೃತದ ಪಾನದಿಂದ ಆನಂದೋದ್ರೇಕಗೊಂಡ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸತ್ತರ್ಕವೆಂಬ ರಂಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನ್ಯಾಯಸುಧಾವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದ ಅಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ 

ಭೂದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಇವಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. (ಇಂತಹ ವಾಣೀಯೆಂಬ ಮೋಹಿನಿಯು 

ಆವಿರ್ಭಾವ ತಾಳಿದಳು). 

ಏವಂ ನ್ಯಾಯಸುಧಾಂ ಸಮಸ್ತಮಹಿತಾಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಶತೈ! ಪೂರಿತಾಂ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಯತೀಶ್ಚರೇಣ ಕಥಿತಾಂ ಶ್ರೀಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯಾತ್ಮ। ॥ 

ಭಕ್ತಿಜ್ನಸ್ತಿವಿರಕ್ತಿತೋಯನಿಲಯ। ಧ್ಯಾಯನ್ ಕೃತಾರ್ಥೋ8ಭವತ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಶ್ರಮಿವರ್ಯಪೂರ್ವಶುಭದೃಗ್ಶೌರ್ಯ್ಯೆ। ಸತೀರ್ಥ್ಯೈರ್ಯುತ! ॥! ೧೨ ॥ 

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಮನ್ಮ್ಯಾಯಸುಧೆಯನ್ನು 
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ 

ವಿರಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರೆಂಬ . 

ಯತಿವರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಸತೀರ್ಥರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. 

ಯೋ ವಿದ್ಠನಣಿಗಣದುರ್ಗಮಾರ್ಥಪೂರ್ಣ!। 
ಶ್ರೀದ್ಭೆತದ್ಯುಮಣಿಪದೋ ಮಣಿ! ಕೃತೀನಾಮ್ ॥ 
ಅದ್ಭೈತಾಂಧತಮಸಭಕ್ಷಣೈಕದೀಕ್ಬ! 
ತಂ ಪ್ರಾದಾದ್ಧುಧಮಣಯೇ ಮಣಿರ್ಯತೀನಾಮ್ ಟಿ ೧೩॥ 
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ಉತ್ತಮ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಹೊಂದಲಾಗದ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ, 

ಅದ್ವೈತವೆಂಬ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿನ ನಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ದೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ದ್ವೈತದ್ಯುಮಣಿ ಎಂಬ ಕೃತಿರತ್ನವನ್ನು, 

ಯತಿರತ್ನರಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಪಂಡಿತರತ್ನರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ 

ನೀಡಿದರು. 

ಸಮಗ್ರಂ ತದ್ಭಂಥಂ ಗುರುವರಹಪದಾಂಭೋಜಸವಿಧೇ 

ಪಠನ್ ಸಮ್ಮತ್ ತನ್ನನ್ನನುವದನಮಸ್ಕಾತಿಕಠಿಣಮ್ 1 

ಯ ಏಕಃ ಪ್ರಾಕಾರ್ಷೀದಸದೃಶಮುದಂ ದೇಶಿಕಹೃದಃ 
ಗುರೋಸ್ಟಸಿನ್ ಪ್ರೀತಿರ್ನ ಹಿ. ಭವತಿ ಶಕ್ಕಾ ಕಥಯಿತುಮ್ || ೧೪ | 

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಪಾದಕಮಲದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ, ಅತಿಕಠಿಣವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಿ 

ಗುರುಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅನುಪಮವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಇವರೊಬ್ಬರೇ ನೀಡಿದರು. ಇಂಥ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ 

ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟೆಂದು ಎಣಿಸಲು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. 

ಚಾತುರ್ಯಚಾರುತರವಾಗೃತಸರ್ವಚೀತಾಃ 

ನಿತ್ಯಂ ನಿಜಾಧ್ಯಯನತತ್ಫರಸಾಧುಚೇತಾ। ॥ 

ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಥೋರವಿಫಿನೇ ಮೃಗರಾಜತೇಜಾಃ 

ರೇಜೇ ಮಠೇಖಿಲಪಟುರ್ಗುರುರಾಟ್ತನೂಜ। 1 ೧೫ | 

ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ 

ಚಾರುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು 

ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೆಂಬ ಘೋರ ಅರಣ್ಯರಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಮೃಗರಾಜನಾದ ಸಿಂಹನಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಚತುರರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಿದರು. . `. 

ಅಥ ಯತಿವರಶಿಷ್ಕೋ ವರ್ಯಧರ್ಮಾಧಿಕಾರೀ - 

ಪದವರಲಸಿತೋ*ಗಾದ್ಕೀರಕಂಠೀರವೋ8*ಯಮ್ ॥ 

ತಿರುಪತಿಗತಗೋಷ್ಠೀಂ ಮಂಡಿತಾಂ ಪಂಡಿತೇಂದ್ರೈ! 

ಕಠಿಣತರಪರೀಕ್ಬಾಘೋರಚರ್ಚಾದಿಯುಕ್ತಾಮ್ || ೧೬ !! 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಈ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಧೀರಸಿಂಹವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರೀ ಎಂಬ ಪದವಿಯಿಂದ 



ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 717 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಮಂಡಿತವಾದ ಸಭೆಗೆ ತೆರಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ 

ಕಠಿಣವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಘೋರ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಮಧ್ಯಸ್ಯೇ ವರಖೇಡಿಪಂಚವದನೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಾಹವೇ 

ವಿದ್ಯಚ್ಛೇಖರಯಜ್ಞನಿಠ್ಶಲಮುಖೈ! ಪೂರ್ಣೇ ಸಮಿತ್ಕಂತರೇ |! 
ಆಯಾತೋ ಯಶಸಾ ತತೋತತ್ರ ವಿಬುಧೈ! ಸಾರ್ಧಂ ನಿಯುಧ್ಯ ಪ್ರಧೀ। 

ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಚರೋ$ಭಿಮನುರಿವ ತಾನ್ ಬುಧ್ಧ್ಯಾತಿಶಿಶ್ಕೆ ಭೃಶಮ್ 1 ೧೭ ॥ 

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದವೆಂಬ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವರಖೇಡಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು 

ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಿಠ್ಶಲಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವತ್ 

ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ 

ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರಿಂದ ನಿಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವ 

ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಂತೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 

ತರುಣಂ ಧರಣೀಸುರಾರುಣಾರ್ಕಂ 

ಬುಧರಾಜಂ ಗುರುರಾಜಸೂನುರಾಜಮ್ ॥ 

ಬುಜಯೋಶ್ಚ ವಹನ್ನನರ್ತ ಚಿತ್ರಂ 

ಪ್ರಮದೋದ್ರಿಕ್ರಸುಯಜ್ಞದಿಕ್ಯಲಾರ್ಯಃ ॥1 ೧೮ ॥ 

ಆಗ ತರುಣನಾದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಪಂಡಿತರಾಜರಾದ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ 

ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞಧಿಶ್ಯಲಾಚಾರ್ಯರು 

ಆನಂದೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದರು. 

' ಕಿಮು ತಾದೃಶಶಿಷ್ಠಸಂಘತೋಸಸ್ಕ 
ಗುರುರಾಜೋಃ*ಪ್ಪುತ ತೇನ ತಸ್ಕ ಶೋಭಾ ॥] 
ಇತ್ತಿ ಲೌಕಿಕಲೋಚನೋಶ್ಠಿತೋ8ಯಂ 

ವಿಶಯೋ8ಭೂದುಭಯೋಶ್ನ ಭೂಷಣಾಭ! ೧೯! 

_ ಹೀಗೆ ವಿಚಾರನಿರತರಾದ ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯರ ವೃಂದದಿಂದ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಗೆ ಶೋಭೆಯೋ? ಅಥವಾ ಆ ಗುರುವರ್ಯರಿಂದ ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶೋಭೆಯೋ? 

ಎಂದು ಲೌಕಿಕರ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಶಯವು ಈ ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲಂಕಾರವಾಯಿತು. 

ದಿಗಂತವಿಶ್ರಾಂತಬುಧೈಶ್ಚ ಭವ್ಯಂ 

ವಿಭೂಷಿತಂ ಮೌನಿವರೇಣ ದಿವ್ಕಮ್ ॥ 
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ಗತ್ವಾ*ಥ ಬಳ್ಳಾರಿಗತಂ ಸದೋ$ಯಂ 
ಗುರುಂ ನನಾಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ತಸೇವ್ಯಮ್ ॥1 ೨೦ ॥ 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದಿಗಂತವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಭವ್ಯವಾದ, ಯತಿವರ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಭೆಗೆ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸೇವಿತರಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿದರು. 

ತತ್ರಾ85ಯಾಸೀನ್ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರೇ9ತಿದಕ್ಸ! 
ವಿದ್ಧದ್ಧರ್ಯೋ ವೇಂಕಟಾರ್ಯಾಭಿಧಾನ। ॥ 
ಯೋ&ಯಂ ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಪಟು! ಪಾಂಡುರಂಗೀ - 
ತ್ಯೇವಂ ಬಾಲ್ಕೇಇಸ್ಪಾನಿ ವಿದ್ಧದ್ಧರೌಫ್ಸಃ ॥1 ೨೧ 1 

ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಕ್ಷರಾದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪಾಂಡುರಂಗೀ 

ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡಿತರ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
“ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಪಟುಃ ಪಾಂಡುರಂಗೀ” ಅಂದರೇ “ಶಿಷ್ಕರಲ್ಲಿ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗಿಯೇ' 
ಪಟುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಗಂಗೇಶಾಭಂ ನವ್ಯತರ್ಕದ್ಕುನದ್ಯಾಂ , 
ವೃದ್ಧಂ ವಿದ್ಧತ್ಪಾವಯೋಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ ॥ 
ಕರ್ಮಂದೀಶೋ ವೀಕ್ಸ್ಶ್ಯ ತಂ ಚ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ - 
ಸ್ತದ್ಧಾಕ್ಕಾರ್ಥಂ ಶ್ರೋತುಕಾಮೋ ಬಭೂವ ॥| ೨೨ ॥| 

ನವ್ಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ದೇವನದಿಯಾದ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿಗಂಗೇಶ (ಶಿವ-ಗಂಗೇಶೋಪಾಧ್ಯಾಯ) 
ನಂತೆ ಇರುವ, ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ವಯೋಮಾನದಿಂದ ವೃದ್ಧರಾದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅವರನ್ನು 
ನೋಡಿ ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಆನಂದವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥವನ್ನು 
ಕೇಳಲು ಬಯಸಿದರು. 

ವಾಕ್ಕಾರ್ಥೇ ಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸಮರ್ಥಂ 
ಮತ್ಚಾ$8ಹೂಯ ಪ್ರಾಹ ತಂ ವೇಂಕಟಾರ್ಯಮ್ ॥ 
ಸಶ್ಯತ್ವೇತನ್ನವ್ಯಗೋರಾಜಲೀಲಾಂ 
ನವ್ಯನ್ಯಾಯೇ8ನಮೃವಾಕ್ಕಾರ್ಥಭಂಗೀಮ್ 11 ೨೩ 1 

ಆ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡಲು 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೇ ಸಮರ್ಥರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರನ್ನು ಕರೆದು, "ನವೀನನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 
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ಅದಮ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಭಂಗಿಯುಳ್ಳ ಈ ಹೊಸ ಘೂಳಿಯ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿರೆಂದು' ಈ 

ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 

ಹೇತ್ವಾಭಾಸಾನಾಂ ಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದೇ 
ಚರ್ಚಾರಂಭೇ ವೇಂಕಟಾಯಸ್ಸ ನಿಷ್ಠ 1 

ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಂ ಸ್ವಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಪುರೀತ್ಕಾ 

ಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಹರ್ಷಿತಾನಾಶ್ಚಕಾರ್ಷೀತ್ || ೨೪ |! 

ಆಗ ಹೇತ್ವಾಭಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವೃದ್ಧರಾದ 
ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ನೀಡಿದರು. 

ಮಧ್ಯಸಶ್ರೀಧ್ಯಾನತೀರ್ಥಾರ್ಯವಾಚಾ 

ತತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಾನೇಕನವ್ಯಾರ್ಥಸಾರ। ॥ 

ತದ್ದಾಕ್ಕಾರ್ಥಂ ಸ್ಟೀಯಕೋಟಕ್ರಮೌಫೈೆ! 

ನವ್ಮೈ ರೇಜೇ ದೂಷಯನ್ ಧ್ಯಾನಶಿಷ್ಯ! 1 ೨೫ 1! 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರ 

ವಾಕ್ಕಾರ್ಥದನಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಪೂರ್ವಾಪರಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ತಮ್ಮಕೋಟಿಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಕಾರ್ಥವನ್ನು ದೆಸಿಷಿಸುತ್ತ 
ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಶೋಭಿಸಿದರು. 

ನವ್ಕಾನೇತತ್ಕೋಟಿಸಂಘಾನ್ ಸ್ವಭಂಗ್ಮಾ 

ವೃದ್ಯೇ$ಷ್ಕದ್ಧಾ ದೂಷಯತ್ಯೇಷ ಆಶು ॥| 
ಕಾಶೀಯಾವಚ್ಛೇದಕಾಚ್ಛೇದಕೋಟ - 
ಸಂಘೈಸ್ಸಿ ಯಂ ನವ್ಯವಾದಂ ರರಕ್ಷ 11 ೨೬ | 

ಹೊಸತರನಾದ ಈ ಕೋಟಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧರಾದ 
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಮರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೂಷಿಸಿದಾಗ, ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಶೀ 

ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರದೇಶದ ಅವಚ್ಛೇದಕಗಳಿಂದ ಅಚ್ಛೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟಿಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ 
ಹೊಸವಾದವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ; 
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ಏವಂ ವೃತ್ತೇ ವಾದಯುದ್ಯೇ*ಥ ಶಾಂತಃ 

ಶಿಷ್ಟಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಲಸ್ಯವಿಷ್ಕೋ3ತಿಹೃಷ್ಟ! 1! 

ಅಶ್ಲೀಷ್ಮೈನಂ ಭಾಷಿಣಂ ಧ್ಯಾನಶಿಷ್ಯಂ 
ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಕೃಷ್ಟಿಶ್ರೇಷ್ಠಮಸ್ತೋಷ್ಟ ಗೋಷ್ಮಾಮ್ ॥1 ೨೭ | 

ಹೀಗೆ ಬಡು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ವಾದ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಳಲಿದಂಥ ವೃದ್ಧರಾದ 

ಬಹುಶಿಷ್ಟರಾದ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಈ ಶ್ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ 

ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

ನೂನಂ ನೂತ್ನೋ8ಹ್ಯೇಷ ಗೋರಾಟ್ ಬಲಿಷ್ಠ 

ಭಾಷಾ ಯಸ್ಕ ಶ್ರೋತ್ರಭೂಷಾಯಿತಾ*ತ್ರ ॥ 

ಏವಂ ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಾಂತಿಕೇ ಶಂಸಿತೋ$ಯಂ 
ರೇಜೇ ಕೃಷ್ಟೀನಾಂ ಪಟುರ್ಜಾಲಿಹಾಳ। || ೨೮ ॥ 

"ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಘೂಳಿಯು ಕಿರಿಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮಾತುಗಳು 

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಾಯವಾಗಿವೆ.' ಎಂದು ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ 

ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು “ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಹಾಳನೇ 

ಪಟು'' ಎಂಬಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿದರು. 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯನಿರ್ಮಲಪದಾಮರವರ್ತಚಾರಿ - 
ಶ್ರೀಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯತನಯಾರ್ಯನವಾರ್ಕಭಾಸಾ ॥ 

ದೀಪೋಪಮೇಯವಿದುಹಾಂ ಭೃಶಮಾಪ ನಾಶಂ 

ರೀಢಾಖ್ಯಗಾಢತಿಮಿರಂ ಪರಿತೋ5ಧರಸ್ಯಮ್ ॥ ೨೯ 1 

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪಾದಗಳೆಂಬ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಶ್ರೀ 

ಸಾತ್ಚಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ, 

ದೀಪದಂತಿರುವ ಇತರ ಪಂಡಿತರ ಒಳಗೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ತಿರಸ್ಕಾರವೆಂಬ ಗಾಢಕತ್ತಲೆಯು 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. (ಉಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಹಲವು ಪಂಡಿತರೂ ಸಹ ಇವರನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು 

ಎಂದು ಭಾವ), 

ಪಠನ್ನಥ ಚ ಪಾಠಯನ್ ವಿಮಲಸರ್ವಮೂಲಂ ಶುಭಂ 

ಪರೋಕ್ತಿಮಪಿ ದೂಷಯನ್ ಸುಖಮುನಿಂ ಚ ಸಂತೋಷಯನ್ ॥ 
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ವಸೇತಿ ಗುರುಣೋದಿತಃ ಕ್ರತುಪ್ಪುರಂ ಸ ಜೋಷೀದ್ವಿಜ - 

`ಮನೋರಥಗತೋ ಯಯ್ೌ ಗುರುಕರಾತಹತ್ರೀ ಬುಧ। 11೩೦ ॥ 

ಅನಂತರ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು “ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸರ್ವಮೂಲವನ್ನು 

ಪಠಿಸುತ್ತ, ಹಾಗು ಪಾಠಮಾಡುತ್ತ, ಪರವಾದವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು 
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತ ವಾಸಮಾಡು'' ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು 

ಗುರುಗಳ ಅಭಯಹಸ್ಪವೆಂಬ ಛತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿ ಜೋಷೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ 

ಮನೋರಥವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಗದುಗಿಗೆ ನಡೆದರು. 

ಮಧ್ಯ್ಧಾರ್ಯೋದಿತವರ್ತೃನೈವ ಸತತಂ ವಸ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯಂ ಗುರೋ - 
ರಾದೇಶಂ ಶಿರಸಾ ಧರನ್ ಬುಧವರಃ ಶಿಷ್ಠಾನಯಂ ಪಾಠಯನ್ ॥ 

ಪಿತ್ರಾದ್ಮೈಃ ಸಹಿತೋ ವಸನ್ ಕ್ರತುಪ್ಪರೇ ಶ್ರೀವೀರನಾರಾಯಣಂ 

ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಫೋಚಿತಕರ್ಮಣಾಭಜತ ಸದ್ಭಾರ್ಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಿತಃ (1 ೩೧ ॥ 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು 

ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು, ಪಂಡಿತರಾಜರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಶಿರಸಾ ಧರಿಸುತ್ತ, ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ 

ಪಾಠಹೇಳುತ್ತ, ತಂದೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತ, 

ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಮಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಹಸ್ಥಧರ್ಮನಿಷ್ಕರಾಗಿ 

ಶ್ರೀವೀರನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು. 

ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಸಾರಥೇರುದಯಾತ್ತುರಾ ॥ 

ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕರ್ತುಮುತ್ತಸ್ಥೌ ಸೂರವತ್ ಪ್ರತಿವಾಸರಮ್ 11 ೩೨ 1! 

' ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಅರುಣನು ಉದಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂರ್ಯನಂತೆ 

ಪ್ರತಿದಿವಸವೂ ಏಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಸ್ಥಪ್ನೇಶಂ ಸರನ್ನೇಷ। ಸುಸ್ವಪ್ನೋಲ್ಲಸಿತಾನನ। ॥ 
ವಿಧೀನ್ ವಿಧಾಯ ವಿಧಿವದ್ಧಿಧುವಚ್ಛುಶುಭೇ4ನಫ। 11 ೩೩ | 

ಸ್ವಷ್ನವನ್ನೇ ಕಾಣದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ 

ಸ್ವ್ಚಪ್ನದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡ ಮುಖವುಳ್ಳ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ 

ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. 
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ತುಲಸೀಮೃತ್ರಿಕಾಧೂಲಿವಿಲಸದ್ದಿತತಾಲಿಕ। ॥ 

ನತ್ವಾ ಮಾತರಪಿತರೌ ಕೋಷ್ಠ ಆಸಿಷ್ಟ ದೈವತೇ || ೩೪ ॥ 

ಅವರು ತುಳಸೀ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಧೂಳಿಯಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು 
ಅಧಿ 

ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, 

ಕಾಯವಾಜನಸೈ! ಶ್ರೀಶಂ ದಶಧೀಶಮಯಂ ನಮನ್ ॥ 

ದಧ್ಮೌ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಜಗದ್ಯಾರಣಕಾರಣಮ್ '` ॥1 ೩೫ ॥ 

ದೇಹದಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶ್ರೀ 

ನಾರಾಯಣದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಸಮಾನಮನುಸಂಧಾತುರಮಾನೇನಾನನೌಜಸಾ ॥ 

ಧಾಮಾ8*ಸಾವಾಚ್ಯಮೋದಸ್ಕ ಕಾಮಮೀಕ್ಬಕಮಾನಸಮ್ 1 ೩೬! 

ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಅಸದ್ಭಶವಾದ 

ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಅದ್ಭುತ ಆನಂದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಭಕ್ತಿಸಂತುಪ್ಟವೈಕುಂಠ! ಪಟುರೈಟ್ಭಾಥ ಸುಷ್ಮು ಸ। ! 
ಅಪಾರಕೀರ್ತಕೂಪಾರರೂಪಾಂ ಗುರುಪರಂಪರಾಮ್ ॥ ೩೭ | 

ಆನಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಿದ ಚತುರರಾದ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಅಪಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು... 
ಗೀರ್ಪಾಣವಾಣೀಸರಣಿಸುತದೇಶಿಕಸನಣಿ। ॥ 
ಜಗೌ ದಾಸಾಗ್ರಣೀವಾಣೀಂ ಧರಣೀಪುಣ್ಕಕಾರಿಣೀಮ್ 1 ೩೮ | 

ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ದೇವವಾಣಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತರ ಸರಣಿಯಿಂದ 

ಗುರಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದಾಸವರ್ಯರು . ರಚಿಸಿರುವ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು 

ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ತಂಬೂರೀಧಾರಿವಿಪ್ರಾರ್ಯ। ಷಡ್ಠಪಂಚಮಸುಸ್ಥರೌ ॥ 

ಯೋಜಯನ್ ವಾದಯನ್ ರೇಜೇ ತುಂಬರೋ80ಬರಗೋ ಯಥಾ 1೩೯ 1 



ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 123 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಾದ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಷಡ್ಜ 

ಪಂಚಮ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾದ ತುಂಬುರುರಂತೆ 

(ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ) ವಿರಾಜಿಸಿದರು. 

ವಿರಾಗೀ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಪ್ಪರಾಗರಂಜಿತವಿಗ್ರಹ। ॥ 

ರಾಗಾಲಾಹಮಥೈಕಾಂತೇ$ಕೃತ ಶ್ರೀಕಾಂತಗಾಂತರ। 1 ೪೦ ॥ 

ತಂಬೂರಿಯ ಸ್ಹರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ 

ಕೆಂಪಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ರಾಗಗಳ ಆಲಾಪವನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆಲಪನ್ ಮಧುರಂ ರಾಗಾನ್ ಸತಾಲಂ ಭೈರವಾದಿಕಾನ್ 1 

ದಿವೃಸ್ಥಾನೋ ಮನಸ್ಸಾರ್ವಂ ಚಕರ್ಷೆತಿ ನ ಚಿತ್ರತಿ ॥1 ೪೧ ॥ 

ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ಸೈರವ ಮೊದಲಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಮಧುರವಾಗಿ ಆಲಾಪ ಮಾಡುವ ಆ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಟಾರ್ಯರು ದಿವ್ಯವಾದ ಕಂಠಸಿರಿಯುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. 

ಮಂದ್ರಮಧ್ಯಮತಾರೈಶ್ನ ಗಾಯನ್ ಲಯವಿಲಾಸವಾನ್ ॥ 

ನಾದಾತಾನಮುಪಾಸಿಷ್ಟ ಸ ತಾನಾದಿಕಲಾನಿಧಿ। ॥॥ ೪೨ |1| 

ಮಂದ್ರ ಮಧ್ಯ - ತಾರ ಎಂಬ ಮೂರು ಸಪ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತ, ಲಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತ, . 

ತಾನ ಮೊದಲಾದ ಕಲೆಗಳ ಖನಿಯಾದ ಅವರು ನಾದರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 

ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಭಕ್ತ್ಮ್ಯಾಂನನ್ಯಹೃದಾ ಗಾಯನ್ ಗಿರಃ ಹೌರಂದರಾದಿಕಾ। ॥ 
ಗಂಧರ್ವ ಇವ ಸೋಃ8ದೇವೀತ್ ಪ್ರೀತಗಂಧರ್ವಕಂಧರಃ ॥| ೪೩ | 

ಇತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸದ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರರಂದರದಾಸರೇ 

ಮೊದಲಾದವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನುಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಗಂಧರ್ವನಂತೆ ಹಯವದನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು 

ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಶೋಭಿಸಿದರು. 

ಸಾಂಗವೇದೋತ್ತಮಾಂಗೋಕ್ತಮಂಗಲಾರ್ಥಂ ಗವೇಷಯನ್ ॥ 
ಹೃದ್ಯಾನವದ್ಕ ಪದ್ಕಂ ಸ ಜಗೌ ರಂಗಾಂತರಂಗವಾನ್ ॥॥ ೪೪ || 
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ಅಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ವೇದ ಶಿರಸ್ಸಾದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂಗಲಕರವಾದ 

ಅರ್ಥಗಳನ್ನು, ಸುಂದರವಾದ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗನಲ್ಲಿ 
ಅಂತರಂಗವನ್ನಿಟ್ಟು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಜೈಜೈವಂತೀವಸಂತಾದಿರಾಗಸಂಘಾನುರಾಗವಾನ್ ॥ 

ರಂಗೇ8ರ್ಪಯನ್ ಗಾನವಿದ್ಯಾಂ ಧನ್ಯತಾಮನಯತ್ತದಾ ॥1 ೪೫ ॥ 

"ಜೈಜೈವಂತಿ' "ವಸಂತ' ಮೊದಲಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುರಾಗವುಳ್ಳ ಅವರು ಹೀಗೆ 

ತಮ್ಮ ಗಾನವಿದೈೆಯನ್ನು ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಗಾಂಧಾರಂ ಪಂಚಮಂ ತಾರಂ ಮಧುರಂ ಭೈರವೀಸ್ಟರಮ್ ॥ 

ಗಾಯನ್ ಗಾನೋಪಸಂಹಾರಂ ವಿಧತ್ತೇ ಸ್ಮ ಬುಧಸ್ಸದಾ || ೪೬ || 

ಈ ಪಂಡಿತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಗಾಂಧಾರ ಹಾಗು ಪಂಚಮ 

ಎಂಬ ಮಧುರವಾದ ಭೈರವೀರಾಗದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತ ಗಾಯನದ 
ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆನೇಕಫಟಕಂ ಗಾನತಟಿನೀಥಟಕ। ಪಟು। ॥ 

ಸ್ಥಾನಂದನಿರ್ಭರೋ*ಭಾಸೀದ್ಯಯಾಸ್ಯವ್ಯಾಸಮಾನಸಃ | ೪೭ || 

ಹೀಗೆ ಚತುರರಾದ ಅವರು ಬಹಳ ಫಳಿಗೆಗಳವರೆಗೆ ಗಾಯನವೆಂಬ ನದಿಯಲ್ಲಿಇರುವವರಾಗಿ 

"ಹಯವದನವ್ಯಾಸ'ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಾ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಗಾನಶ್ರುತ್ಕಾಪ್ರಸುಪ್ಪೀನಾಮುತ್ಕಾನಾಮಪ್ಯಥೋತ್ಠಿತೇ। ॥ 

ಕಾದಾಚಿತೃತ್ವಮತ್ತಾಸೀನ್ನೂನಮಾತಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯ। 11 ೪೮ || 

ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇವರ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಎದ್ದರವರೆಲ್ಲರೂ 

ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಯನ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಾದಚಿತ್ಯತ್ವವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯದೊಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿತ್ತು. (ಅಂದರೆ 

ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವ). 

ಮಾಧ್ಧೋಕ್ತ್ಯಾಜ್ಯೋಜ್ಯಲಜ್ಗಾನದೀಪಾದ್ವೀಪಾನಯಂ ಸೃಜನ್ ॥ 
ಪಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀಷ್ರಿಯಂ ದಿಪೋತ್ಸವೇನಾಂತೇವಸತ್ಕುಲೇ 1೪೯1 
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ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ತುಪ್ಪದಿಂದ 
ಉಜ್ವಲಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೀಪದಿಂದ ಶಿಷ್ಯರ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತ, 
ರಮೆಯ ಅರಸನನ್ನು ದೀಪೋತ್ಸವದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದರು. 

ನಿರ್ವಾಣಕಾರಣಂ ಮಾದ್ವೀ ಧಿಷಣೈವೇತಿ ಶೇಮುಷೀ ॥ 

ತತ್ನಾಶೇಕ್ಟೋತಿತಾಯಾಶ್ಚ ಜಹ್ರೇ$0ತೃಫಲತಾಂ ಮುದ! 1 ೫೦ 

ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠಪ್ರವಚನವನ್ನುನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿರುವ 
ಅಂತ್ಯಫಲತ್ವವೆಂಬುದನ್ನು “ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೆಂಬ'' ಜ್ಞಾನವು 

ಅಪಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. (ಆನಂದವು ಅಂತ್ಯಫಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠದ ರೀತಿಯನ್ನು 

ನೋಡುವುದರಿಂದಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಮದ್ದಸಿದ್ಯಾಂತವೇ ಮೋಕ್ಷಕಾರಣವೆಂಬ ಜ್ಞಾನಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ 

ಈ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲವಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಂತ್ಯಫಲವಾಗದೇ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತ್ಯ 

ಫಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವ). 

ಛಾತ್ರಾ ಬಾಲಾ ಅಬಾಲಾಶ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಲಘು ಮಹತ್ ಸಮಮ್ ॥ 

ಶ್ರಿತಾಸ್ತಮಂಬುಧಿಂ ನಾನಾಮಣಿಪ್ರಾಣಿಗಣಾ ಇವ 1 ೫೧! 

ಬಾಲಕರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಾದಂಥ ಶಿಷ್ಕರು ಮತ್ತು ಲಘು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ ಆದ 

ಅನೇಶಿ ವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನೇಕ ವಿಧ ಮುತ್ತುರತ್ದಗಳು - ಮೀನು ಮೊದಲಾದ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂತೆ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದವು. 

ಶ್ರಿತಧ್ಯಾನಾರ್ಯಕಲ್ಪದ್ರು! ಪರಿತಶ್ಛಾತ್ರ ಸತ್ತಮ। ॥ 

. ಸುಯೋಗಪಟ್ಟಿಕಾನಿಷ್ಠೋ ಭಾಸಾ ವ್ಯಾಸ ಇವಾಸ ಸ। 1 ೫೨ ॥ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು 

ಸುತ್ತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯರಿರುವಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗಪಟ್ಟಿಕಾಸನದಲ್ಲಿಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ 

ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಂತಾಗಿದ್ದರು. 

ದಯಾಯಾ ಧರ್ಮಜೋ ಧರ್ಮದೀಕ್ಷಯಾ ಧರ್ಮಜಾನುಜ। ॥ 

ಜಯೇನ ವಿಜಯೋ ರೇಜೇ ಗುರುರಾಜತನೂಜನೂಃ || ೫೩ ॥| 

ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ದಯೆಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಂತಶೆ, 

ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಅನುಜನಾದ ಭೀಮಸೇನದೇವರಂತೆ, ವಾದಿವಿಜಯದಿಂದ 

ವಿಜಯನಾದ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ನಿತ್ಯ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 



126 ಆಚಾರಶತಕಮ್ 

ಪರುಷಂ ಭಾಷಮಾಣೋಕಯಂ ಭೀಷಯನ್ ದ್ರಾವಯನ್ ಕಲಿಮ್ ॥ 
ಧೀತ್ಮಿಷಾ ಭೂಷಯನ್ ಶಿಷ್ಕಾನ್ :ತಚ್ಛಿಂತಾಂ ಚಿಂತಯನ್ನಹನ್ ' ॥1 ೫೪ || 

ಇವರು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಯನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ 

ನಂತರ ಜ್ಞಾನಸಿರಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತ, ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತ 

“ಪಾಠ ಕಂಠಸ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ'' ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಸಾಹಿತ್ಯಶಾಬ್ಬಮೀಮಾಂಸಾತರ್ಕವೇದಾಂತಪಂಚಕಮ್ ॥ 
ಯತ್ಮರೇ ಕರಶಾಖಾಭಂ ವಿದ್ಯಾಕ್ಸುತ್ಮಾಶ್ರಿತಸ್ಯ ತಮ್ 1 ೫೫ 1 

ಸಾಹಿತ್ಯ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ, ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ ಈ ಐದು ಅವರ 

ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನಂತಾಗಿದ್ದವು. ಅಂಥ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ' 
ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ? (ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಭಾವ). 

ಏಷ ಶಿಷ್ಕಾನತಿಪ್ರೌಢಾಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥರಸಾಯನಮ್  ॥ 
ಲೀಲಯಾ ಪಾಯಯಾಮಾಸ ಡಿಂಭಾನಂಬಾ ಗುಡಾಂಬುವತ್ 11 ೫೬ ॥ 

ತಾಯಿಯು ಕಂದಮಗಗಳಿಗೆ (ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾನಕವನ್ನು) ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಅನಾಯಾಸದಿಂದ 

ಕುಡಿಸುವಂತೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮತಿಷ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರೌಢವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢವಲ್ಲದ ಎಲ್ಲತರಹದ 
ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಪಾನಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಮಲಾ$ಮೂಲ್ಯಮೂಲಾರ್ಥಲಲತ್ಪರಳಮಂಜಳಾ ॥| 
ವ್ಯಾಖ್ಯೋಕ್ತಿಮೌಶ್ಟಿಕಶ್ರೇಣೀವೃಕ್ತರಕ್ವಾನುಮಾಮಣಿ। ॥1 ೫೭ |! 

(ಇಲ್ಲಿಂದ ೬೦ ರವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕುಲಕ) ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶವೆಂಬುದು ಒಂದು 

ಸುಂದರ ಮಾಲೆಯಂತಿತ್ತು. ಆ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿನಿರ್ಮಲ ಹಾಗು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸರ್ವಮೂಲದ 

ಅರ್ಥವೇ ಚಂಚಲವಾದ ನಾಯಕಮಣಿಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಟೀಕೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ 

ವಚನಗಳೆಂಬ ಮುತ್ತಿನಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯುಕ್ತಿಗಳು ಕೆಂಪಾದ ಮಣಿಗಳಂತೆ (ಹವಳಂತೆ) ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 

ನವ್ಯದಿವೃಪರಿಷ್ಕಾರಮಂಜೂಹಾಂತರ್ನಿವೇಶಿತಾ ॥ 
ದುರಾಗಮತಮೋವಾರಹರಾ ಧೀರಮನೋಹರಾ 11 ೫೮ | 

ಹೊಸ ಹೊಸ ಅದ್ಬುತವಾದ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆ ಮಾಲೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಆ 
ಮಾಲೆಯು ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ದುರ್ಮತಗಳೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ 

`` ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 
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ಸುವರ್ಣಸ್ವರ್ಣರಚಿತಾ ಕೃಷ್ಣಸೂತ್ರಗಣಾಶ್ರಿತಾ ॥ 

ಭಕ್ಷಿಮೂಲ್ಯೇತಿ ವಿತತಾ ವೇದಬ್ರಹ್ಮಪದಾರ್ಪಿತಾ . 1:೫೯ ॥ 

ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಣಗಳೆಂಬ ಸ್ವರ್ಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಮಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸೂತ್ರವೇ 

(ಬ್ರಹಸೂತ್ರವೇ) ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೇದವೆಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ 

ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. '` 

ತತ್ನಾಶನಾಭಿಧಾ ಲಬ್ಧಾ ಮಾಲಾ ಯೈರಮಲಾಂತರೈ! ॥ 

ತದ್ದೈವಮವದಿಶೃಂಶ್ಟೇತ್ ಮೇ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯತಾ ಧ್ರುವಮ್. 1 ೬೦ ॥ 

ಹೀಗೆ ಶೋಭಿಸುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠವೆಂಬ ಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಿರ್ಮಲ 

ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಈ ಶಿಷ್ಯರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾದರೆ ನನಗೆ ಸಾವಿರ ಮುಖಗಳೇ 

ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!! 

ವಿದ್ಯಾವಾಂಛಾ5ವರ್ಧತಾಸ್ಯ ಛಾತ್ರೇಚ್ಛಾ ತರ್ಪಿತಾ ಯಥಾ ॥ 

ಅವ್ಯಯೇ ಧನಚಿಂತಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾ ಚಿಂತಾ ವ್ಯಯೇ4ಧಿಕಾ ॥ ೬೧ 

ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠದಿಂದ ಶಿಷ್ಕರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ 

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ವಾಂಛೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಿಜವು. ಏಕೆಂದರೆ 

ಧನಚಿಂತೆಯು ಖರ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾಚಿಂತೆಯು ವಿದ್ಯೆ ಖರ್ಚಾದಷ್ಟೂ' 

ೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯಪ್ಪೆ. 
ಅಪೀಪಠತ್ಪಥಾನ್ಯಾನಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿಶೇಷತಃ 1 

ಯತ್ರೀಕ್ಸೃಧೀಷಣಾಶಕ್ತಿವ್ಯಕಿಕಾರಣಮಿಷ್ಯತೇ | ೬೨ || 

ವೇದಾಂತವನ್ನಪ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾಠನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 

ಏಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಶಾಸ್ತಶಿಕ್ಷಾಂ ಧರ್ಮದೀಕ್ದಾಂ ದಕ್ಸಾಂ ಯೋ ಜದದಕ್ಷತಾಮ್ ॥ 

ರರಕ್ಷಾನ್ನಾದಿಭಿಃ ಶಿಷ್ಠಾನ್ ಕಾ ಧೀಮಂಸ್ತತ್ಕೃಪೋಪಮಾ ॥॥ ೬೩ ॥ 

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಧರ್ಮದ ದೀಕ್ಷೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ದಕ್ಷವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದದ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡುತ್ತ ನೀಡುತ್ತ, ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದ ವಾಚಕನೇ! ಯಾವ ಉಪಮಾನವಿದೆ? 
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ಆಪಂಚಮ್ಯಾ! ಪಂಚಥಂಟಾ ನಿತ್ಯಂ ಹಾಠಪ್ರಪಂಚನಮ್ ॥! 

ಸಂಚತೇ*ಸಿನ್ ಪ್ರಪಂಚೇಶಕೃಪಾಕಾಂಚನಸಂಚಯಮ್ ॥ ೬೪ || 

ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದಾರಂಭಿಸಿ ಐದು ತಾಸು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಪಾಠಪ್ರವಚನವು ಈ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾರುಣ್ಯವೆಂಬ ಕಾಂಚನ 

ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಪವಿತ್ರಪೂರ್ಣಧೀವಾಣೀತ್ರಿವೇಣೀಪೂತಧೀಮಣಿ। ॥ 

.. ಯಾನ್ ಸ್ನಾನನಲಸಃ। ಸ್ಥಾಂಶ್ನಾಭೂಬುಧದ್ಧಾನುವದ್ದುದಃ (1 ೬೫ ॥ 

ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೂರ್ಣಪಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ವಾಣಿಯೆಂಬ ತ್ರಿವೇಣಿ (ಗಂಗೆ) ಯಿಂದ ತನ್ನ 

ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ರತ್ನವನ್ನು ಪವಿತ್ರ (ಸ್ವಚ್ಛ) ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಂಡಿತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು 

ನಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ತನ್ನವರಾದ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ 

(ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವಾಗ ಮೇಲೇರುವಾಗ ಆಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಪ್ರಕಾಶನೀಡುವಂತೆ) ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

, ಪಟುರ್ವೇಂಕಟರಾಡಿಷ್ಟಪಾಠನೇ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂಸತಃ ॥ 
ಅಪೂಪುಜದ್ರಮಾಜಾನಿಂ ಜಗದ್ರಾಜಮಜಂ ದ್ವಿಜಃ ॥1 ೬೬ 1 

ನಿಪುಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆನಿಸಿದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ವೆಂಟಪತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪಾಠ 

` ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆನಂತರ ಜಗದೊಡೆಯನಾದ, 'ಜನನವಿಲ್ಲದ, 

ಶ್ರೀರಮಾವಲ್ಲಭನಾದ, ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

` ಸೋಕನಲ್ದಾನಲ್ಬಕಾಲೇನ ದಧ್ಮೌ ಮಾಧವವಿಗ್ರಹಾನ್ ॥ 

ಸಂಕ್ಟೇಪನಿಸ್ತರಾಭ್ಯಾಂ ಹಿ ಚಿಂತಯಂತಿ ಮನೀಷಿಣ! 1 ೬ಓ ॥ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯ ಬಹಳವಾದ ಶ್ರೀಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳನ್ನು 

ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಕ್ಷೀಪವಿಸ್ತಾರ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಷ್ಪೆ. 

ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾನಂ ವಂಶಾಭೀಷ್ಟಪ್ರವರ್ಷಣಮ್ ॥ 

ಹಯಾಸ್ಕಂ ವಿಠ್ಠಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಾಸಿಷ್ಠ್ಕಂ. ವಲ್ಕುಬಾಲಕಮ್ | ೬೮ ॥ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಕುಲಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶದೇವರನ್ನು, ಹಯಗ್ರೀವದೇವರನ್ನು, 

ವಿಠ್ಠಲದೇವರನ್ನು, ವಾಸಿಷ್ಠಕೃಷ್ಣನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಬಾಲರೂಪವಾದ, 

` ಉಡುಪಿಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (೭೨ರವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕುಲಕ). 
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ಪರಂ ಸ್ಟೋಪಾಸ್ಯಮಶ್ಚಾಸ್ಕಂ ಪ್ರಶಸ್ಕಂ ಮುನಿಭಿರ್ಭಶಮ್ ॥ 

ವ್ಯಾಸಂ ಪಾಪೇಭಪಂಚಾಸ್ಕಲಾಸ್ಕಂ ಪಂಚಾಸ್ಕಮಾರುತಿಮ್ | ೬೯! 

ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ, ಶ್ರೀಸತ್ಯನಾಥತೀರ್ಥಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ 

ಅರ್ಜಿತನಾದ, ಹಯಗ್ರೀವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 

ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಅನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿರುವ ಪಂಚಮುಖಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನೂ 

ಅವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅನಂತಪದನಾಭಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾದಿಕಾನ್ ॥ 

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗ್ರಾಮರಾಜದ್ರಂಗಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾನ್ |1| ೩೦ || 

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿವಿರಾಜಿಸುವ ಅನಂತಪದ್ಮದಾಭ ಹಾಗು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂಗಲಕರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿಫಣೀಶಾದಿದೇವತಾಸ್ತಾರತಮೃತಃ ॥ 

ಜಯಾರ್ಯರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯಪ್ರಭೃತೀಂಶ್ಚ ಮಹಾಯತೀನ್ ॥! ೭೩೧ ॥ 

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು, ಗರುಡದೇವರು. 5ಷದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು, 

ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಯತಿಗಳಾದ ಜಯತೀರ್ಥರು ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರೇ ಮೊದಲಾದವರನ್ನೂ 

ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ವಿಶ್ವಾನಾರ್ಚತ್ಸ ವಿಶ್ವಾರ್ಚ್ಯಾನಾಶ್ಯೇತಾನ್ ವಿಶ್ವಹೃದ್ಧಿಶಾ ॥! 

ನವವಿಶ್ಚಜ್ಗಥಿಷ್ಯಸ್ಯ ಶೇಮುಷ್ಕಾ ಬಲಮದ್ಯುತಮ್ (| ೩೨ 11. 

ಏೀಗೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜಗದ್ದಂದ್ಯರಾದ ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನು, 

ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯ, ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿನವ | 

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಇವರ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲವು 

ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು. 

ಭಕ್ತಪಾವಿತ್ರದೋ ರೇಜೇ ಪೂಜಯನ್ ದ್ಧಿತಯೇಂದುವತ್ ॥ 

ಛಾತ್ರಾನೇತ್ರಾಬ್ಶರಾಜೋ8*ಯಂ ಪಾಠಯನ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವತ್ 11 ೭೩ 1! 

ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ, 

ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೃಶ್ಯರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಾಠಹೇಳುವಾಗ 

ಶಿಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬ ನೈದಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ದೃಶ್ಯರಾಗಿ 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
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ಶ್ರಯೀಗೋಗೋಪಿಕಾಸಂಗರಾಸಕ್ರೀಡಾಭಿವರ್ಧಕೇ ॥ 

ತುಸಾರತ್ಮಿಷಿ ಪೂರ್ಣೇ ಹಿ ಪೂರ್ಣತೋಷೋ ರಮೇಶಿತುಃ | ೭೪ ॥ 

ಆದರೆ ಈ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ರಮೆಯರಸನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗಮವೆಂಬ 
. ರಾಸಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಕನಾದ ಆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ. 

ತೀರ್ಥಪೂತಚ್ಛಾತ್ರಪಂಕ್ರಿಯುತಃ ಕೃತಿಪತಿಸ್ತತ। ॥! 
ಗಂಧಾಕ್ಸತಾದಿಭಿಃ ಶುದ್ಧಂ ವ್ಯಧಾದದ್ಯಾಳಸುಧಾಮ ಸ। 1! ೭೫ 1! 

ತೀರ್ಥ ಗಂಧಾದಿಗಳಿಂದ ಪಾವನರಾದ ಶಿಷ್ಕರ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆ ಪಂಡಿತಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ ಗಂಧಾಕ್ಷತಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ 

ಮಂದಿರವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಗಂಧಾಕ್ಷತಾದಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧವ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ವಿತತಾಲಿಕನಿಕ್ಸಿಪ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾರ್ಪಿತಾಕ್ಸತ। ॥ 

ಸ ವೀಕ್ಷಕಾಕ್ಷಿಭಿಃ ಸಾಕ್ಸಾತ್ ಫಾಲಾಕ್ಸ ಇವ ಲಕ್ಷಿತಃ || ೭೬ |! 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 
ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಫಾಲಾಕ್ಷನಾದ ಮಹಾ ರುದ್ರದೇವರಂತೆ 

ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, 
ಯು 

ಪೀತ್ವಾ ತೀರ್ಥಂ ಕೃತಾರ್ಥೋ8ಯಮ್ ಶಿಹ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀಶಾರ್ಪಿತಂ ತತ! ॥ 

ಭೋಜಯನ್ ಬಭುಜೇ ಭೋಜ್ಯಂ ಭವಭೀಕರಭೈಷಜಮ್ *.. |1| ೭೩ || 

ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿ, 

ಧನ್ಯರಾದ -ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನಂತರ ತಾವೂ ಸಹ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಔಷದವಾದ ಈ 

ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಛಾತ್ರಾ ನನಂದುರ್ಭುಂಜಾನಾಸ್ತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಮೃತಪಾಯಿನ। | 

ಚತುರರ್ಥಾಶ್ಚ ಪೀನೋಧ್ದೀಚತುರಾಷೀನಪಾ ಇವ || ೭೮ || 

'. ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುತ್ತಾ ಭೋಜನಮಾಡುವ ಅ ಶಿಷ್ಕರು, 
ದೊಡ್ಡ. ಕೆಚ್ಚಲುಳ್ಳ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ನಾಲ್ಕೂಸ್ತನಗಳ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಕರುಗಳಂತೆ ನಾಲ್ಕು 

ಅರ್ಥ (ಪುರುಷಾರ್ಥ)ವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆನಂದ ಹೊಂದಿದರು. 
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ಯಜನ್ ಸ ಯಾಜಯನ್ ಜ್ಲಾನಭೋಜ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಯಜ್ಞನೀಶ್ಚರಮ್ ॥ 
ಏಕದೈವ ಭಜನ್ ದ್ವೇಧಾ ಫಲಬಾಹುಲ್ಯಭಾಗಭೂತ್ 1೭೯ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಾಗು ಅನ್ನದಿಂದಲೂ ತಾವು 

ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ, ಶಿಷ್ಯರಿಂದಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದೇ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ವಿಧದಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತ, ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. (ಅಂದರೆ 

ಭೋಜನಕಾದಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಚಾರರತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವ) 

ತಸ್ಕಾರ್ಯಸ್ಕ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಶೀಲಸ್ಕ ಸಹಧರ್ಮಿಣೀ ॥ 

ರಮಾರಮಣಸದ್ಭಕ್ಶ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಪತ್ಯನುರೂಪಿಣೀ ॥ ೮೦ ॥ 

ಹೀಗೆ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಗ್ಞಶೀಲರಾದ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯೂ ಸಹ 

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಅನುರೂಪರಾಗಿದ್ದರು. 

(ಇಲ್ಲಿಂದ ೯೦ ರವರೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕುಲಕ) 

ದೈತ್ಕಾರಾತಿಪ್ರೀತಿಭೂತಿಧೃತ್ಕಾ ನಿತ್ಯಂ ವಸುಂಧರಾ ॥! 
` ದಶಧೀಮತಸಂಬದ್ಯಾಃಚಂಚಲಶ್ರದ್ಯಯಾ*ಚಲಾ ` ॥ ೮೧ ॥ 

ದೈತ್ಯರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹವೆಂಬ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆ. 

ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯು "ವಸುಂಧರೆ' ಆಗಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ. 

ಆಚಂಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿರುವುದರಿಂದ "ಅಚಲಾ' ಆಗಿದ್ದರು. 

ಭಕ್ತ್ಯುದ್ಧಾವಿತಸದ್ದರ್ಯಪ್ರಸತ್ರಿಲತಯಾ ಚ ಭೂ! ॥ 

ಸತ್ಕೃತ್ಕಾ' ಪೃಥಿವೀ ಪೃಥ್ವಾ, ಬಂಧುಮೋದದಯಾ ಸದಾ ॥ ೮೨॥ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯು ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಯತಿ ಪ್ರಭ್ಛತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹವೆಂಬ 

ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ "ಭೂ' ಎನಿಸಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯವೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ 

ಆನಂದನೀಡುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ "ಪೃಥಿವೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ಪ್ರತಿಪ್ರೇಮ್ಸಾ ರಸಾ$8ನಂತಾ ಪಾತಿವತ್ಯಾದಿಸದ್ದುಣೈ! ॥ 

ವಿಶ್ಚಂಭರಾ ಛಾತ್ರಪುತ್ರಶೌತ್ರಪಭೃತಿವಿಶ್ಯತ। | ೮೩ ॥ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯು ಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ರಸಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಾದಿಸದ್ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು "ಅನಂತಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಶಿಷ್ಯರು 

' ಪುತ್ರರು ಪೌತ್ರರು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದರಿಂದ "ವಿಶ್ವಂಭರಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 
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ಸ್ಥಿರಾ ಸಂಪದ್ದಿಪತ್ಕಾಲಾನಾಕುಲಾಮಲಯಾ ಧಿಯಾ ॥ 

ಧರಾ ಸಂಶ್ರಿತಸಂಕಷ್ಟಾಧಾರ್ಯಾಹುರ್ಯಚಯೆನ ಚ | ೮೪ ॥ 

ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲ ಹಾಗು ವಿಪತ್ತಿನ ಕಾಲ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೇ ನಿರ್ಮಲವಾದ 

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರು "ಸ್ಥರಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಹೊರಲಾಗದ 

ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ "ಧರಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ಧರಿತ್ರೀ ತೃಪ್ತಿಮಣಿನಾ ಯದೃಚ್ಛಾಲಬ್ಮಸಂಪದಿ 1 
ಧರಣೀ ಪಾಣಿಪದಸ್ಥಭೂತಿಪದ್ಯವತೀತ್ವಿಷಾ 11 ೮೫ 0 

ದೈವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃಷ್ತಿಯೆಂಬ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ. 

"ಧರಿತ್ರೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ಕರಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವಯವೆಂಬ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಾಂತಿಯಿರುವುದರಿಂದ 

"ಧರಣೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. (ಆಕಾಶರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಧರಣಿದೇವಿಯಂತೆ ಎಂಬುದು ಗೂಡಾರ್ಥ) 

ಕ್ಲೋಣಿ! ಶ್ರವಣಮೋದಿನ್ಶ್ಕಾ ವಾಣ್ಕಾ ಚ ಕ್ಲೀಣದೋಷಯಾ ॥ 
ಜ್ಮಾರಿದಾರೀಷುವಾಜ್ಕುಂಚತ್ಪತೀಶ್ವಾಸಾನುಗುಣ್ಕತ। | ೮೬ | 

ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸುಖಕರವಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಮಾತಿನಿಂದ "ಕ್ಲೋಣಿ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಪರವಾದಿಗಳೆಂಬ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಕಗಳೆಂಬ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ 

ತಮ್ಮಪತಿಯೆಂಬ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಗುಣರಾಗಿರುವುದರಿಂದ “ಜ್ಯಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ವಸುಮತ್ಕಪತ್ಯವಸುನಾ ವಸನೇನಾಶ್ಚಿಮೋದಿನಾ ॥ 

ಶರೀರಶೇಮುಷೀಶಕ್ತ್ಯಾಪ್ಟರ್ವೀ ಸರ್ವಸಮರ್ಥಯಾ | ೮೭ |! 

ಸಂತಾನವೆಂಬ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಗು *ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುವ ವಸ್ತ ಸ್ವಧಾರಣೆಯಿಂದ 

"ವಸುಮತೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಚತುರವಾದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗು 

ಬೌದ್ಧಿಕ. ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ, "ಉರ್ವಿ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ಬಸ್ಕರ್ಚಯಾ. ಕಾಷ್ಯಪೀ ಚ ಕ್ಲಿತಿಶ್ಚ ಕೀಣತೃಷ್ಟಯಾ ॥ 
ಸರ್ವಂಸಹಾ ಶಿಷಪೂರ್ವಸರ್ವಾಮರ್ಹಾದಿಚರ್ಯಯಾ 11.೮೮ ॥ 

ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಚಷಿಗಳ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ "ಕಾಷ್ಯಪೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ದುರಾಸೆಗಳ ಕ್ಷಯದಿಂದ 

*ಕ್ಲಿತಿ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಜನರ ಸಿಟ್ಟಿನ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದರಿಂದ 

"ಸರ್ವಂಸಹಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 
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ಗವಾ ಗೊತ್ತಾ ಹೃದಾ ಪೃಥ್ವೀ ಮುದಾ85ನಂದನದೇನ ಕುಃ ॥ 

ಮಹೀ ಮಹೇನ ಧಿಷ್ಕ್ಟೇನಾವನಿಶ್ಚ ಕ್ಷಮಯಾ ಕ್ಸಮಾ ೮೯1 

ಗೋಸೇವೆಯಿಂದ " ಗೋತ್ರಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಗು ಆನಂದದಿಂದ 

"ಪೃಥ್ವೀ' (ವಿಶಾಲರು) ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ಆನಂದಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ "ಕುಳ' ಎನಿಸಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ "ಮಹೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ "ಅವನಿ' ಯಂತೆ 

ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ "ಕ್ಚಮಾ' ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದರು. 

ಕೌಶಿಕೇನ ಸತೀ ಪತ್ಕಾ ಪತಿವೀಕ್ಸಾರ್ಣವಾವಧಿ।ಃ ॥ 
ಲಕ್ಷ್ಮಂಬಿಕಾಭಿಧಾ ಸಾಧ್ವೀ ಭೂಮೌ ಭೂಮಿನಿಭಾ ಬಭೌ 11 ೯0 | 

ಕೌಶಿಕ ಖುಷಿಗೆ ಸತೀಯಂತೆ ಕೌಶಿಕಗೋತ್ರದ ಪತಿಗೆ ಸತಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಗಂಡನ 

ನೋಟವೆಂಬ ಕಡಲಿನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯೀ ಎಂಬ ಸಾಧ್ವಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಂತೆ (ಭೂಮಿಯ 

ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮಸ್ವಯದಿಂದ) ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ತದ್ದಂಪತೀಪ್ರೀತಿಭಾಜಾಮೈಧೇತಾಂ ತನುಚಿತ್ತನೂ ॥ 

ಹಿಮಾ*ಹಿಮೇದಿನೀದ್ರೇಶಪ್ರೀತಿಭಾಜಾಮಿವಾಧಿಕಂ 11 ೯೧ | 

ಇಂಥ ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯರ, 

(ಆಗಮಿಸುವಾಗ) ಕಿರಿದಾದ ಬುದ್ಧಿಹಾಗು ಶರೀರ ಇವೆರಡೂ, ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತಾಧಿಪತಿಯಾದ 

“ನಾರಾಯಣದೇವರ' ಹಾಗು ಶೇಷಾಚಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ 

ಅನುಗ್ರಹಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದವು. 

ರಕ್ತಾಂತೋ8ಭೂತ್ ಬಹೀ ರಕ್ಷಾ ತಾಂಬೂಲೀರಸವಾಸಸಾ ॥ 
ಮಾಧ್ಧಾಗಮಾನಂಗತಾತಸಂಗಾತ್ಪದ್ರಸನಾ*ಜನಾ 1 ೯೨ |! 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ನಾಲಿಗೆಯೆಂಬ ಅಂಗನೆ ತಾಂಬೂಲದರಸವೆಂಬ ಸೀರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ 

ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವಳು, ಮಧ್ವಸಿದ್ಯಾಂತವೆಂಬ ಮನ್ಮಹಪಿತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಿಲನದಿಂದ 

ಒಳಗೂ ಕೆಂಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು! (ಆಚಾರ್ಯರು'ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಪಾಠಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದರ 

ವರ್ಣನೆಯಿದು). | 

ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಪಾಠಯನ್  ಛಾತ್ರಾನ್ ರಚಯನ್ನುತ ಸಸ್ಮೃತೀ। 1! 

ಚಾರುಪ್ರವಚನಂ ನನ್ನನ್ನಿಯಾಯ ಸಮಯಂ ಮುದಾ ॥ ೯೩ 11 
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ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸುತ್ತಅಥವಾ ಸುಂದರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆನಕ್ಟಂಭುಕ್ತಿ ಧೀಶಕ್ತ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ 1 

ನಿತ್ಯಂ ಭಜನ್ನಯಂ ನೂನಂ ಭುವಿ ಧನ್ಯೋಕ್ರಿಭಾಜನಮ್ ॥ ೯೪ ॥ 

ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನದ ಪರ್ಯಂತ ಬೌದ್ಧಿಕವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ 

ಮುಕುಂದನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ "ಧನ್ಯ'ರೆಂಬ 

ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. 

ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಾಭಿಧಾಂ ದಿವ್ಯಾಮಹರ್ನಿಶಮುಹಾಸನಾಮ್ ॥ 

ವಿದಧದ್ಧಿಬುಧೋದಾತ್ರೋ ವಿರಲೋ ಹಿ. ಧರಾತಲೇ | ೯೫ ॥ 

ಹೀಗೆ ಹಗಲು ಇರುಳು ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ 

ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿರಳರಷ್ಟೆ! 

ಶಯಾನೋಷಷಪಿ ರತಃ ಶಿಷ್ಕೈಃ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಮರ್ಶನೇ ॥ 
ಕಿಂ ಕಾಮಿನೀವಿಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಧೀಮತಾಂ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಕಾ | ೯೬ 1 

ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಶಿಷ್ಕರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 
ಸ ಕ 

ಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಮಿನೀಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಧೀಮಂತರಿಗೆ 

ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? (ಎಂದೂ ಇಲ್ಲು 

ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಕಲತ್ರಮೇಕತ್ರಾಪರತ್ರ ಛಾತ್ರಸತ್ತಮ। ॥ 

ಆಸ್ಪಾಮಿತಿ ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತೌ ಭ್ರಮಂತ್ಯತ್ಯುಕ್ರಿತಾಂ ಜನಾ। ॥ ೯೭1 

ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಶಿಷ್ಯನು ಇರುತ್ತಿದ್ದನು; (ಹೀಗೆ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಸದಾ ವಿಚಾರರತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು) ಎಂದು "ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ' ಅಲಂಕಾರದಿಂದ 

ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಿದೆಯೆಂದು ಜನರು ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಆದರೆ 

ಇದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ) 

ಭವಾರತಸ್ಕ ತಸ್ಕಾಪಿ ಭಾವಂ ಸಮಭವತ್ಸುಖಮ್ ॥ ಲ 

ಸುಖಂ ಹಿ ದುಃಖವನ್ನೂನಮಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗಮೃತೆ 1 ೯೪ | 
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ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖವು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ 

ಇತ್ತು. ಸುಖವು ದುಃಖದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವುದಿದೆಯಷ್ಟೆ (ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ) 

ದಕ್ಷಿಣಾಯನವದ್ಯಜ್ಞಫ್ಫರ್ಯಾಂ ಸಾಧನವರ್ತನ! 1 
ಉತ್ಪರಾಯಣವತ್ಪಸ್ಕ ಧಾರವಾಡಪುರೀ ಬಭೌ 1೯೯ 

ಹೀಗೆ "ಯಜ್ಞ ಪುರೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ “ಗದಗ'ನಗರವು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ 

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಂತಿದ್ದರೆ "ಧಾರವಾಡ' ನಗರವು ಉತ್ತರಾಯಣದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಪರೀವಾರಸ್ಯ ತಸ್ಕಾಸೀತ್ ತೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಸ್ಪುತಿಃ 

ಗಂಧೇನ ಗಂಧಯಶಸೋ ವಿಠತಸ್ಯೇವ ಸಂತತಮ್ 8! ೧೦೦.॥ 

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿರುವ ಸುಗಂಧದಕೀರ್ತಿಗೆ ಗಂಧಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ತುತಿ 

ಇರುವಂತೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ 

ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ಅರಾಜತ ತ್ರಿಭೀ ರಾಜಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವಾನುಜೈ! ! 

ದ್ವಿಜಃ ಸ ವಿದುಷಾಂ ರಾಜಾ ಗುರುರಾಜಾತಜಾಗ್ರಜ। 1 ೧೦೧ ॥ 

ಪಂಡಿತರಾಜರಾದ ಆ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರರು, ಮೂವರು ಅನುಜರಿಂದ 

ಕೂಡಿಕೊಂಡು ರಾಜನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಸ್ವಸಾತತಹೃದಾಶಾಶ್ಚ ಚತಸ ಪ್ರೇಮಭಪ್ರಭಾ। ॥ 

ಪಪಾರಾಹಾರವಾತ್ಸಲಕೌಮುದ್ಕಾ ಸ ಮುದೇಂದುವತ್ ॥ ೧೦೨ ॥ 

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಸಹೋದರಿಯರ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವೆಂಬ 

ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೆಂಬ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಚಂದಿರನಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಶಿಷ್ಟ! ಸ ತೋಕಾಷ್ಟಕಾಂತರ್ನಿಷ್ಠಲಕ್ಷ್ಮ ಏಬಿಕಾಧವ। 11 

ಅಷ್ಟೈಶ್ಚರ್ಯವಿಶಿಷ್ಟಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಭೋ ಬಭೌ 11 ೧೦೩ 1! 

ಅಷ್ಟಸಂತಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರ ಪತಿಯಾದ ಶಿಷ್ಟರಾದ ಆ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟೈಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
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ಸಮೃದ್ಧಸಂಪದಶ್ಯುದ್ಧಾಸ್ತಸಯಾ ನಿನಯಾಲಯಾಃ ॥ 
ತದನ್ಮಯಪ್ರಪಂಚಸ್ಕ ಪ್ರೋಕ್ಹಾ ಲೋಕತ್ರಯಾಖ್ಯಯಾ || ೧೦೪ ॥ 

ಸಮೃದ್ಧಸಂಪದ್ಭರಿತರಾದ ಶುದ್ಧರಾದ ವಿನಯಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಂಶವೆಂಬ 

ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳೆಂದು ಸ್ತುತ್ಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ತತ್ಸುಂದರಪರೀವಾರಾಮರಾರಾಮೇ ವಿರೇಜಿರೇ ॥ 

ಪಂಚ ಪುತ್ರೃಶ್ನ ಸಂತಾನಥಲಿನ್ಕೋ ದುಫಲೀನಿಭಾ 1 | ೧೦೫ ॥ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿವಾರವೆಂಬ ದೇವೋದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಫಲವುಳ್ಳ 

ಐವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಸ್ವರ್ಗದ ಐದು ವೃಕ್ಷಗಳಾದ ಮಂದಾರ, ಪಾರಿಜಾತ, ಸಂತಾನ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, 

ಹರಿಚಂದನಗಳಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಧನ್ಮಾ ಹಿ ಬಾಂಧವಾ ಯೇ ತಂ ಪಶ್ಶಂತೋ ವಿಗತಾಂಧತಾ! ॥! 
ಭಜಂತೋ ಹಸ್ತಿನೋ ವಾಣೀಂ ಶೃಣ್ಣಂತಃ ಶುತಿಭಾಗಿನ! 1 ೧೦೬ 1 

ಯಾವ ಬಂಧುಗಳು ಆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅಂಧತ್ಹವಿಲ್ಲದ 

ವರೆಂದೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ 

ಕೈಗಳುಳ್ಳವರೆಂದೆನಿಸುವರೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ಯಾರು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತನ್ನೂ 

ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವರೆಂದೆನಿಸುವರೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. 

ಮಿತ್ರತಾ ಚಿತ್ರಗೋ! ಪುಣ್ಯಮಾತ್ರತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯ। ॥ 

ಮಹಾವ್ಯಾಹೋಷಪಿ ತತ್ಪಾತ್ರಂ ಚಿತ್ರಮಿತ್ಯನಥಾ ನ ಕಿಮ್ | ೧೦೭ ॥ 

ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೋ(ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಕ್ಕ್ಯ) ಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಿತ್ರತ್ಥವು 

ಪುಣ್ಯಮಾತ್ರದಿಂದ ಲಭ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇ : - 

ಮಹಾಹುಲಿಯೂ (ಮಹಾಹುಲಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರೂ) ಸಹ ಆ ಗೋವಿನ ಮಿತ್ರತ್ಥಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರವಾಗುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದೀತೇ? (ಹುಲಿಯು ಗೋವಿನ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು 

ಹೊಂದಬೇಕಾದರೇ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಮಹಾಹುಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ 

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓದದಿದ್ದರೂ, ಅದ್ಭುತಗೋಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಭಾವ.) 
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ಶ್ರೀಶಶ್ರೀನಾಥಭಕ್ತಾನಾಂ ಮೂರ್ತಿಮಂತಮನುಗ್ರಹಮ್ ॥ 

ಸದಾ ಸದಾಚಾರಚ್ಛೆಲಂ ಚಂಚಲಸ್ಪೌಮ್ಯಹಂ ಕಿಮು ॥ ೧೦೮ ॥ 

ಶ್ರೀಪತಿಯ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾರ್ಯಾದಿಗುರುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಮತ್ತು 

ಸದಾಚಾರವೆಂಬ ಶುಭವಸ್ವವನ್ನು ಸದಾ ಧರಿಸಿರುವರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು 

ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ತುತಿಸಲು ಶಕ್ಕನಾಗುವೆನು? (ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಲು ನಾನು 

ಸಮರ್ಥನೇ ಅಲ್ಲ) 

ಹೃದ್ಕೋ ಹೃದ್ಧ್ಯೋಪತಿತೋ ವರ್ಣನಬಿಂದುಃ ಸುಭಕ್ತಿಫನಜಾತ। ॥ 
ಮಂದೋ&ಹಿ ಸಾಧುಬಂಧೊಶ್ಕರಿತಾಂಭೋಧೇಸ್ಸಹೇತ ಕಿಂ ವಿರಹಮ್ 11 ೧೦೯ 

(ಆದರೂ ಸಹ) ಹೃದಯವೆಂಬ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದಿರುವ, ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮೇಘದಿಂದ 

ಹುಟ್ಟಿದ ಸುಂದರವಾದ . ಈ ವರ್ಣನಯೆಂಬ ಹನಿಯು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ 

ಬಂಧುವಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರದ ವಿರಹವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ? 

(ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ - ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಲ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣನೆಯೂ 

ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವ) 

ಕರಾಲೇ85ಸಿನ್ ಕಾಲೇ ಕಲಿಕಲುಷಜಕ್ಷೇಶನಿಲಯೇ 

ಭವಜ್ಜಾಲಾಮಾಲಾಹತಹಸಿತತೂಲಾಚಲಕುಲೇ ॥ 

ಸ್ವಯಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಕೋ$ಲಂ ಶ್ರಿತಸುಜನಧರ್ಮಾವನಿರಯಂ 

ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಖಲು ಖಲಕಲಿದ್ದಂಸನಕರ। ॥ ೧೧೦ ॥ 

ಕರಾಳವಾದ ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಲಿಯ ಕಾಲುಷ್ಯದಿಂದ ಕ್ಷೇಶಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. 

ನಗುವುದೆಂಬ ಸಂತೋಷದ ಹತ್ತಿಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಂಸಾರದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಜ್ಹಾಲೆಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ. 

ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿರುವದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿಸಿ, ದುಷ್ಪನಾದ ಕಲಿಯನ್ನು ಧ್ಹಂಸಮಾಡಿದ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನೇ ಸರಿ. 

ಭಕ್ತಟ್ಟೇ ರುರುಶತ್ರ್ವಲಿರ್ಲಸತಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದ್ಯುರತ್ನಾಶ್ರಿತೇ 

ಮಧ್ಯೋಕ್ತೋಚಿತತಂತ್ರನಾಲಸಹಿತೇ ಕೈರ್ಯಸ್ಯ ಚರ್ಚಾಭಿಧೈೆಃ ॥ 

ಬದ್ಯೇ ಹೃದ್ರಸಕಮ್ರವಾರಿಸದನೇ ಸಾಕಂ ಸ್ಮನಾರ್ಯಾ ಮುದಾ 

ದಾಂತೋ8ಯಂ ಭಗವನತಿಪ್ರಬಲದಸ್ನೇಜೇದ್ದುದೈ! ಮಾಂ ಸದಾ 11 ೧೧೧ ॥ 
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ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತಿಯು ಕಮಲದಂತಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಅದನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಸೂರ್ಯ, ಆ 

ಕಮಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಗಳೇ ದೇಟು, ಚರ್ಚೆಯ 

ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೃದಯವೇ ಆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಂದಿರವೆನಿಸುವ 

ಸರೋವರ. ಇಂತಹ ಈ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ದುಂಬಿಯು ತನ್ನ 

ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ರಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಭಕ್ತಿಯಿದೆಯೋ, ಅಂಥ ದಾಂತರಾದ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವದ್ದಿಷಯಕ ಬುದ್ಧಿಯ 

ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿ, 

ಕಾಂತ್ಕಾ ಚಾರುಣಜಾತವೇದಸದೃಶೋ ವಾಚಾ ಕವಿರ್ಭೂಸುರ - 
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೋಚಿದಲೀಕವಾಕ್ಕುಸಮಿತೇ। ಹರ್ಯಕ್ಸಕಲ್ಪಃ ಪ್ರಭುಃ 1 

ಶುದ್ಧಾಚಾರಮಹಾಧನೋ ರಸಖುಷಿ। ಶ್ರೇಯಸ್ಸುವಿದ್ಯಾರವಿ! 

ದಾರಿದ್ರಾಂಕಕಳಾಧರೋ*ಫಸರಣೇರ್ನಾಶಃ ಕೃತಾಂತೋ*ಸ್ತುಮೇ ॥1 ೧೧೨ ॥| 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಬಂಗಾರದಂತಿದ್ದರು. ದ್ವಿಜರಿಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ 

ಅವರು ಮಾತಿನಿಂದ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು 

ಖಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಶುದ್ಧ ಅನುಷ್ಠನವೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು. 

ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ, ದಾರಿಂದ್ರ್ಯವೆಂಬ 
ಚುಕ್ಕೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇರುವ ಅವರು ನನ್ನ ಪಾಪ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಯಮನಂತೆ ನಾಶಕರಾಗಲಿ. 

ನಂದೇ$ಹಮಿಂದ್ರಮುಖಮಂದೇತರತ್ರಿದಶವೃಂದೇಡ್ಕಸುಂದರಪದೇ 
ನಂದೇರಿತೇ ವಿಮತಿಸಂದೇಹನಾಶದಮುಕುಂದೇಕ್ಬಣೈಕಕರಣೇ ॥ 
ಮುದೇತರಾರ್ಥಕೃತಿವೃಂದೇ ರತಂ ಬುಧವರಂ ದೇವಿತಾಖಿಲಗುರುಂ 
ನಿಂದೇತಿಹಾಸರಹಿತಂ ದೇವಚರ್ಯಮಪಿ ವಿಂದೇ ಶ್ರಿಯೇ8ಥ ಸುವಿದೇ 1! ೧೧೩1 

ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ದೇವತಾವೃಂದದಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ಸುಂದರ ಪದಗಳಿಂದ 

ಗರ್ಭಿತವಾದ, ವಿರುದ್ಧಜ್ಛಾನ ಸಂದೇಹ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾದ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸಾಧನವಾದ, ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು 

ನುಡಿದಂಥ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ, ಜ್ಞಾನಿವರೇಣ್ಯರಾದ, ಹಾಗೂ 

ಎಲ್ಲಗುರುಗಳನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿದ, ನಿಂದೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದವರಾದ, ದೇವತೆಗಳಂತೆ 
ಶುದ್ಧಾಚಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುವೆ, ಹಾಗೂ" 
ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿಗೊಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇನೆ, 
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ವಿರಕ್ವ್ಯಾ ಸದ್ಭತ್ತ್ಯಾ ಸ್ವವಿಹಿತಸುವೃತ್ತ್ಯಾ ವಿಲಸತಃ 

ಹಿತುರ್ವಿದ್ಯಾದಾನಪ್ರವಚನಜಕೃಷ್ಠೇಷ್ಟಮನಸಃ 1 

ಸುಚಾರಶ್ರೀವಾಟಾ ರುಚಿರರಚಿತಾಚಾರ್ಯಶತಕ - 

ತ್ರಯೇ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಂ ದ್ಧಿತಯಮಪಿ ಕುರ್ಯಾದುರುದಯಮ್ ॥ ೧೧೪ ॥ 

ಅನ್ಯತ್ರ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, 
ಸ್ವವಿಹಿತಸದಾಚಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತಿಯನ್ನು 

ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವ ಪೂಜ್ಯತಂದೆಗಳ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ರುಚಿರನು ರಚಿಸಿದ 

_ ಈ ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇಯದಾದ ಆಚಾರಶಶಕವು ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಾದ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಹಳ ದಯೆತೋರುವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. 

ಇತಿ ರಂಚಿರಾಚಾರ್ಯನಾಮತೇನ ಬಾಲಕೇನ 

ವಏರಚಿತೇ ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯೇ 

ದ್ವಿತೀಯಂ ಆಚಾರಶತಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮುಸ್ತು 



!11 ಶ್ರೀ |! 

1! ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜೋ ಎಜಯದತೇ 8 

ವಏಚಾರಶತಕಮ್ 
ಸ್ತಂಭೀಭೂತಕುವಾದಶಂಬರನಿಧಿರ್ಗಂಭೀರವಾಣೀನಿಧಿ! 

ಸದ್ಧೋಧಾಬಿಧದುಗ್ಗವೃದ್ಧಜನತಾಮುಗ್ಯಾನನಾಮೋದಿನೀ |! 
ಕೀರ್ತಿವ್ಯಾಪ್ಪಶುಭಾವನಿಶ್ಚ ಭಜತಾಂ ವಿದ್ಯಾಸುಧಾದಾಯಿನೀ 

ಭಕ್ತಾ [ಲಂಕೃತತದ್ದಿಚಾರಸರಣಿರ್ಬಾಭಾತಿ ನಿತ್ಯಂ ಭುನಿ ೧1! 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 

ನಿತ್ಯವೂ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರಸರಣಿಯಿಂದ ದುರ್ವಾದವೆಂಬ ಸಮುದ್ರವು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಶಬ್ದ - ಅರ್ಥಗಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಯು ತುಂಬಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ 

ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದ ಜನರ ಮುಗ್ಧ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆನಂದಪ್ರದವಾಗಿದೆ. 

ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಸಜ್ಜನಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು 

ಕರುಣಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ತದ್ಧಾದಾಖ್ಯ ಸುರಸಿತಸರಿದ್ದಾರಿಘೋರಪ್ರವಾಹ। 

ನಿತ್ಯಂ ಗಂತಾ*ಮಿತಮತಿಮತೋತ್ಕರ್ಷರತ್ನಾಕರೇಶಮ್ ॥ 
ದೂರಾಚ್ಚಾರು। ಸವಿಧದರದ! ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಣಾಮರಾಜೀತ್ 

ಯಸ್ಕ್ಯಾಂತಸ್ಯಾ ಕುಮತನಿರತಾ ಪ್ರೇಷಿತಾ ಅಂತಕಾಂತಮ್ ॥॥ ೨ ॥! 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾದವು ದೇವತೆಗಳ ಧವಳ ನದಿಯಾದ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನ ಘೋರ 

ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರವಾಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ಮತದ 

ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯೆಂಬ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಕರನಾದ, ಸಮುದ್ರರಾಜನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡುಗರಿಗೆ 

ದೂರದಿಂದ : ಸುಂದರ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಬಹು ಭಯಂಕರ. ದುರ್ವಾದದಲ್ಲಿ 

ನಿರತರಾದವರು. ಅದರೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಅಂತಕನ (ಸೋಲಿಸಿ) ಹತ್ತಿರ 
ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 4 6. 

ನವ್ಯನ್ಯಾಯೇ ನವತರರಸಾಸ್ಥಾದನೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತೌ 
ಸಾಮಾನ್ಕೋಕ್ಕೌ ಖರತರಪರಿಷ್ಕಾರದುರ್ಗಮವಿತ್ತೌ ॥ ' 

ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಾಜೌ ದ್ವಿಜವರಸುಧೀ ರಾಜರಾಜತ್ಸಮಾಜೇ 

ಲೀಲಾ ಕೂಲೇ ಕಮಲಸರಸೋಲ್ಲಾಸದಾ ಚಿಂತಯಾಸ್ಕ 11 ೩ ॥ 



ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಂಯುಮ್ 141 

ನವೀನ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಿರುಕ್ತಿಯು ಹೊಸ ಹೊಸ ರಸಗಳ (ವಿಷಯಗಳ) 

ಆಸ್ಚಾದನೆಯ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚುರುಕಾದ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ 

ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವು. ಇಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯನಿರುಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೆಂಬ 
ಯುದ್ಧವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯು ಪಂಡಿತಪ್ರಕಾಂಡರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರೇಣ್ಯರಿಂದ 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪದ್ಮಪರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು 

ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೀಡೆಯು ನೆನೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಉಲ್ಲಾಸನೀಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. (ಇನ್ನು ಸ್ವತಃ 

ನೋಡಿದ್ದರೇ . . . ಏನು ಹೇಳುವುದಿದೆ? ಎಂಬ ಭಾವ) 

ತತ್ರ ವೃದ್ಯೋತತ ನಿಜಶತಪ್ರೀತಿಭಾಜಾನುಜೇನ 

ಯುಕ್ತಃ ಸೀತಾಪತಿರಿವ ಹರಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನಾತುಲೇನ 1! 

ನವ್ಕಂ ಭವ್ಯಂ ಸುದೃಢಮಮಲಂ ಮಂಡಯನ್ ಯಸ್ಸ್ವವಾದಂ ದಿ 

ಚಕ್ರೀೇಲೋಲೇ ವಿಬುಧಜಲಧಥೌ ಚಿತ್ರತೋಲ್ಹೋಲಜಾಲಮ್ 11 ೪.|| 

ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ "ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಅನುಜರಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅಸದೃತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಸೀತಾಪತಿ 

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಆಟಾರ್ಯರ ಸಹೋದರರೂ ಅಸದ್ಭಶರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅವರು ತಮ್ಮಹೊಸಮಾದರಿಯ ಭವ್ಯವೂ ಸುದ್ಧಢವೂ ನಿರ್ದುಷ್ಟವೂ ಆದ ತಮ್ಮಗುರುಗಳಾದ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ವಾದವನ್ನು (ಆಚಾರ್ಯರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ) ಮಂಡಿಸುತ್ತ 

ನಿಶ್ಚಚಲವಾದ ವಿದ್ದಾಂಸರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರು. 
(ಅನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು) | 

ನಾನಾಕೋಟಿಕ್ರಮಖರಪರಿಷ್ಕಾರಘೋರಾನಲೋದ್ಯ ಇ 

ಜ್ಞಾಲಾದಗ್ಯಾಖಿಲಖಲಮತಾನಂಗಶೃಂಗಾರಲೀಲಾ |! 

ನಿತ್ಯಂ ಚಿತ್ರಾನುಗಮಗಮನಾ ನೂತ್ನತದ್ದಾದಮಾಲಾ | 

ಪೈಕ್ಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಸಾಕ್ಸಿಭಿರಿಹ ಸತಾಂ ಶ್ರಕ್ಷಫಾಲಾಕ್ಟಜೇವ ॥1೫॥ 

ಅನೇಕ ಕೋಟಿಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯ ಚಿಮ್ಮುವ 

ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಪವಾದಗಳೆಂಬ ಮನ್ಮಥನ ಶೃಂಗಾರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದ, ವಿಚಿತ್ರ 
ಅನುಗಮಗಳೆಂಬ ಸಂಚಾರವುಳ್ಳ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೊಸ ವಾದಮಾಲೆಯು ಸಜ್ಜನರ ಜ್ಞಾನದ್ಭಷ್ಟಿಗೆ 

ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಹಣೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಟ ನೋಟದಂತೆ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕ 
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ಶುಭ್ರಶ್ರೋತೃಪ್ರವರಶಿಖನಾಂ ಶರ್ಮಣಾ88ಸಾಭ್ರವಾಣೀ 

ಫಂಟಾವಾಣೀ ಸುಖಮುನಿಸುವಾಕ್ಶ್ರೀಶಪೂಜೋತ್ಸವೇನ ॥ 

ದುರ್ನಾಜತ್ರದ್ದಿರದದರದಾನೇನ ವನ್ಯೇಂದ್ರವಾಣೀ 
ಕಾಂತಾವಾಣೀ ಬುಧಮಣಿಹೃದಾಕರ್ಷಣೇನಾಸ್ಕ ವಾಣೀ 1 ೬॥ 

ಆಗ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಣಿಯು ನಿರ್ಮಲರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೋತ್ಫಗಳೆಂಬ ಶಿಖಿ(ನವಿಲು)ಗಳಿಗೆ 

ಆನಂದ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮೇಘವಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಫಂಟಾವಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ವಾದಿಗಳೆಂಬ 

ಮದಿಸಿದ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಭಯಹುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೃಗರಾಜನಾದ ಸಿಂಹದ ವಾಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ 
ವಿದ್ವದ್ವರೇಣ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾವಾಣಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು. 

ವಾದಾಜೌ ತದ್ದಿಜಯಮತುಲಂ ವರ್ಣಯೇ ಕಿನ್ನು ಯತ್ರ 
ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಯದ್ಯಮಣಿರರುಣ॥ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹೌಷಧೀಶ। ॥ 

. ಧೀರಾಸ್ಟಾರಾಸ್ಸುಜನಹೃದಹೊ ದುರ್ಮನೀಹಾನಿಶಾ ಚ 

ಸರ್ವೇ ನೂನಂ ಸದಸಿ ಮಿಲಿತಾ। ಸಾಕ್ಸಿಣೋ*ಸ್ಟೇಲಕ್ಷಯಂತ ೭ 

ಆ ವಾದಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಜಯವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಂದು ವರ್ಣಿಸೇನು? ಆ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸತ್ಕಾಭಿಜೃತೀರ್ಥರೆಂಬ ಕೆಂಪಾದ ಸೂರ್ಯನು ಹಾಗು ವರಖೇಡಿ 

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಚಂದ್ರನು, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರ 
ಹೃದಯವೆಂಬ ಹಗಲು, ದುರ್ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಇವರೆಲ್ಲರು 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಪ್ಟೆ. 

ವೀಕ್ದಾರುದ್ಧಾಃಬುಧಜನಗಿರ! ಕಾಂಸ್ಕನಿಸ್ಥಾನಭಾಜ! 
ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಾರಿಗ್ರಹಣನಿರತಶ್ರೊತ್ರಸದ್ದ್ವಾರಪಸ್ಕ 1 

ವಾದೋದ್ಧೇಗಾಧಿಗತತರುಣೊಪ್ಫಾಂಶುಶೋಣತ್ತಿಷೊ8ಸ್ಕ ತ 
ಸ್ತೋತ್ರೆ ಭೂಷಾ$ಭವದಿಹ ಭೃಶಂ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಾಖ್ಯದೋಷ। 1 ೮ | 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ನೋಟಬೀರಿದರೆ ಸಾಕು ಅಪಂಡಿತರ ಮಾತುಗಳು ತಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. 

ಕಂಚಿನನಾದದಂತೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಕಿವಿಗಳಾದರೋ ದ್ಹಾರಪಾಲಕರಂತೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವೆಂಬ 

ಶತ್ರುವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ದೇಹವೂ ಸಹ ವಾದದಲ್ಲಿ 

ಉದ್ದೇಗವಾದಾಗ ತರುಣ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ 
ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌನರುಕ್ಷದೋಷವು ಆಗ ಭೂಷಣ ಭೇ ಆ/1ತ್ತು. 
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(ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಳಿದ್ದನ್ನೇ ಆನಂದದಿಂದ 

ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವ,) 

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವರಗಮನೇ ನಂದತೀರ್ಥಾಮೃತಾರ್ಥಂ 

: ಯಚ್ಛನ್ನಚ್ಛಾನ್ನಿಜಪರಿಜನಾನಾಶು ತನ್ನನ್ ಸುಧೀಶಃ |! 

ಮಧ್ಯೇ ಮಾರ್ಗಂ ಪರಸಮಯಿನಾಮಂಥಜಾತಾಂಧಕಾನಾಂ 

ಭೀಮಾಭೋ*ಭಾತ್ಸ ನಿರಭಿಭವೋ ಭೂಸುರೋ ಭಾಸುರೋ8*ಲಮ್ | ೯॥ 

ಜ್ಞಾನಿವರೇಣ್ಯರಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ 

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ, ತನ್ನನ್ನು 

ಸೇವಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೂದೇವತೆ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ)ಯಾದ ಅವರು ಮಾರ್ಗ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕುರುಡ ದೊರೆ (ಧೃತರಾಷ್ಟ)ಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮದಾಂಛಧರಾದ 

ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಂತಿರುವ ಪರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಭೀಮಸೇನದೇವರಂತೆ 

ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಿ ಶೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ನಿತ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾಮತಹತಿರತಿವ್ಯಕ್ರಚಿತ್ತೋತ್ತಮೇಷ್ಟಂ 

ಶಿಷ್ಟಂ ಸ್ರಷ್ಟೃಪ್ರಭೃತಿಸುಖದೊತೈ ಷ್ಟದೃಷ್ಟ್ವಾತಿಪ್ಪುಷ್ಟಮ್ ॥ 

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭೀತ್ಕಾ ವಿಬುಧಮಭಜನ್ ಯಾತ್ರಿಕಾ .ಯೇಕತ್ರ ತೇ ತಂ 

ಧನ್ಶಾ ಮಾನ್ಕಾ ನನು ಜನಗಣಾ। ಪುಣ್ಯಭಾಜೋ*ಫಶೂನ್ಯಾ! ೧೦ ॥ 

ನಿತ್ಯವೂ ಮಿಥ್ಯಾಮತವಾದ ಅದ್ಭೈೆತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಉನ್ನತ 

ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಶಿಷ್ಟರಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಖಪ್ರದವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ 

ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನೋಟದಿಂದ ಪರಿಪುಷ್ಪರಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, ಆ ಯಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿಯಾವ 

ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಆ ಜನರೇ ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯರು. 

ಮಾನ್ಯರು. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಶೂನ್ಯರು. 

ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ವಿಶದಧಿಷಣಾಸ್ಪರ್ಣಶಾಣಾಯಿತಾಯಾಂ 
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಸುಕರುಣಾಕಾರಣೇ ಶ್ರೀಬದರ್ಯಾಂ ॥ 

ಪೂರ್ವಾಪೂರ್ವಾಖಿಲಪುರವರೇ ಸ್ಥೀಯಕರ್ನಾಟದೇಶೇ 

ಕೀನಾಶಾಂಧ್ರಾದಿದಿಶಿ ವಿಶದಂ ಶೋಭತೇ ವಾಗ್ಮಶೋಃಸ್ಕ ॥ ೧೧ 

ವಿಶದವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುವ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಒರೆಗಲ್ಲಿನಂತಿರುವ ವಾರಾಣಸೀ (ಕಾಶೀ) 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶ್ರೀ ಬದರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ,. 
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ಪೂರ್ವಪಶ್ಚಿಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದೇಶದಲ್ಲಿ, 

ಮತ್ತು ಅಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾದದ ಯಶಸ್ಸು 

ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಚಂಡಕ್ಸ್ಟೀಡಾಸದೃಶದೃಢವಾಗೂಡತರ್ಕಪ್ರಚಂಡೇ 
ರೀಢಾವ್ರೀಡಾನಿಗಡನತದುಪ್ಪಂಡಿತಸ್ಟೇನತುಂಡೇ ॥ 

ಶೌಂಡವ್ಯಾಸಾರ್ಣವಭವಮಣೌ ತಾಂಡವೇ ಭೂಮಿಮಂಡೇ 
ಕ್ರೀಡಾವ್ಕಾಡೆ ಹರಿನಟನವದ್ದಾ ಡ ಪುರ್ರ್ಯಾಸ ತಸ್ಕ | ೧೨॥ 

ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹಘರ್ಜನೆಯಂತಿರುವ ಸುದ್ಧಢವಾಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿನಿಗೂಢವಾದ ತರ್ಕಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಚಂಡವೆನಿಸಿದ, ಉಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಗು ನಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ಬೇಡಿಯಿಂದ ದುಷ್ಟಪಂಡಿತರೆಂಬ ಚೋರರ 

ಮುಖವನ್ನು ಬಾಗಿಸಿದ, ಹಾಗು ಚತುರರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಜರೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 

ಮಣಿಯಾದ, ಭೂಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾದ "ತರ್ಕತಾಂಡವ'ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅನಂತಶಯನ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಚಾರ್ಯರ ಕ್ರೀಡೆಯು (ವಾದಲೀಲೆ) ಅನಂತನ (ಸರ್ಪದ)ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಪರಮಾತ್ಮನು ಕುಣಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. 

ವಾದೇ ವಿದ್ಧದ್ಧಿಪಿನದಹನೇ ದಿವೃದಾವಾಗ್ನಿಮೇನಂ 
ಪ್ರಾಮಾಣ್ಕೊಕ್ಪಾವಸದೃಶದೃಶೊ6ದಾರ್ಯಶೌರ್ಯೇಣ ಘೋರಮ್ ॥ 

ಧೀರಂ ಸ್ಟೈರಂ ಸ್ಥಸರಮತರೂಪಾರ್ಣವೋದೃದ್ದಿಹಾರಂ 
ನಂದಂ ಕುಂದಾಪುರಯತಿವರ! ಪ್ರಾಪ ಪಶ್ಶನ್ನಮಂದಮ್ ॥ ೧೩ ॥ 

ವಾದದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂಬ ಕಾಡನ್ನು ಸುಡುವುದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತಿರುವ ಆ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶವಾದ ಬುದ್ದಿಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಗದ ಶೌರ್ಯದಿಂದ 
ಗ್ ಧಿ 

ಘೋರರಾಗಿದ್ದರು. ಧೀರರಾದ ಆ ಆಟಾರ್ಯರು ಸ್ವಮತ ಪರಮತಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 

ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಶೋಭಿಸುವ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ 

ಕುಂದಾಪುರ ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠದ ಯತಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರು. ಅತೀವ ಆನಂದವನ್ನು 
ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

ಕಷ್ಭಾಕೃಷ್ಟಾನ್ ತದನಿಲಚಲದ್ದಕಪಕ್ಸೇಷುನಷ್ಟಾನ್ 

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಫೃಷ್ಟಾ , ನಿಜಬುಧಭಟಾನ್ ವಾದಯುದ್ಧಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ॥! 

ರಾಜ್ಞಿ ಪ್ರಾಜ್ಞೆಗಣಿತಕಣಭುಕ್ಛಕ್ಸರಕ್ಷೆ ಕದೀಕ್ಷೆ 

ತುಷ್ಬೋ ವಾದಕ್ಸುಧಿತವಿಬುಧೊ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತೀಕ್ಸಾರಿಭಕ್ಷ್ಯಮ್ (1 ೧೪ ॥ 
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ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುರದ ರಾಜನು (ಸ್ವತಃ ಮಹಾಪಂಡಿತನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬುವನು) ತನ್ನ 

ಆಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತರೆಂಬ ಸೈನಿಕರು (ಭಟರು) ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಮದ್ದಮತ) 

ಬರುವ, ದಕ್ಷವಾದ ಪಕ್ಷ (ರೆಕ್ಕೆ ವುಳ್ಳ ವಾಕ್ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ 

ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅಗಾಧವಾದ 

ಕಣಾದ (ತರ್ಕ) ಮತದ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೀಕ್ಷೆತೊಟ್ಟು ವಾದಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದನು. ಆಗ ವಾದದ. 

ಹಸಿವೆಯುಳ್ಳ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯೆಂಬ ಭಕ್ಷ್ಯ ದೊರಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ 
ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾದರು. 

, ಚಾತುರ್ಯೇಣ ಸ್ವಪರವಚನೋಹರ್ಬುಧಜ್ಜಾಲಯಾ$ಲಂ 
ತತ್ನಕ್ಬಾಖಂ ದಶಮುಖಪುರಂ ಸಂದಹನ್ನಾರ್ಯವರ್ಯ! 1 

ತನ್ನನ್ನೇವಂ ತಮವನಿಪತಿಂ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಮೂಕಲೀಲಂ ` 
ಧನ್ಯಂ ತೇನೇ ಸ್ವಗತಮತುಲಂ ರಾಮದೂತಸ್ಕ ದೌತ್ಯಮ್ | ೧೫ ॥ 

ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ, ಸ್ವಮತ ಪರಮತಗಳ 

ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ಹಾಲೆಗಳಿಂದ ಆ ರಾಜನ ಪಕ್ಚವೆಂಬ ರಾವಣನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಡುತ್ತ, 

ಆ ರಾಜನನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಮಾತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ 

ರಾಮದೂತನ (ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ) ದೌತ್ಯವನ್ನು ಧನ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 

ವಿದ್ದಂದ್ಧೃಂದ್ಹೇ ಯುಧಿ ಲಸತಿ ಧೀಶ್ನಾಸಗೈರ್ನ್ಯಾಯ ಬಾಣೈಃ 
ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಾಭಿಧಗುರುಗದಾಯುದ]ಬದ್ಯೇಂಥ ಸರ್ವೈ। ॥ 

ದೃಷ್ಟ! ಶಿಷ್ಟಯ ಪಟುರಿಹ ಕಟಂ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕ ಭಿಂದನ್ 

ಹುಂಕುರ್ವಾಣೋ ವಿಜಯವಿಲಸದ್ಯೀಮವತ್ ಭೀಮಸಂಧ।ಃ 1 ೧೬ 1! 

ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಂಬ 
ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕದನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 
ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಶಿಷ್ಟರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು 

ಸೀಳಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ವಿಜಯ (ಅರ್ಜುನ) ಸಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನದೇವರಂತೆ, 

ಹೂಂಕರಿಸುತ್ತಾ ಆ ವಾದಿಯನ್ನು (ರಾಜನನ್ನು) ಸೋಲಿಸಿ ವಿಜಯಿಗಳಾದರು. 

ಮಾಧ್ಯೋದ್ಯದ್ಧಿಜಯಧ್ಜಜೇನ ಸುಜನಾನಂದಪುದೇನೇಂದಿರಾ - 

ನೇತ್ರಾಂಭೋಜವಿಧುಂ ಭುಜಜ್ನಕಯನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಜನ್ ಭೂಸುರಃ ॥. 

ರಾಜದ್ರಾಜಸಭಾಜನಂ ಬಹುವಿಧಂ ನಾಂಗೀಚಕಾರೇತಿ ಕಿಂ 

ಚಿತ್ರಂ ಯತ್ರ ಪುರೈವ ದುರ್ಲಭಜಗದ್ರಾಜಪ್ರಸಾದೋ8ಜನಿ 1! ೧೭ | 
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ಸಜ್ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆನಂದತರುವ ಮಾಧ್ವರ (ಮದ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದ) ವಿಜಯವೆಂಬ ಧ್ವಜದಿಂದ, 

ಇಂದಿರಾದೇವಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬ ನೈದಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಅನಂತಶಯನನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು 
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಟರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಆ ರಾಜನ 

ಬಹುವಿಧವಾದ ರಾರಾಜಿಸುವ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ 
ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದ, ಜಗದ್ರಾಜನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 

ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 

ವಿಡ್ಠಚ್ಛಬ್ಧಧರಾ ಧರಾತಲಗತಾ ಭಾರಾ ಭುವಃ ಕೇವಲಂ 

ದುರ್ವಾಗ್ಳೋರತರಾರಿವಾರಹರಣಾ8ಶಕ್ಪಾಂತರಾಸ್ಸಂತಿ ಯೇ 

ಕ್ಲೋಣೇರ್ಭೂಹಣಮಿಷ್ಯತೇ ಶುಭಜನೈರ್ದುಷ್ಠಕ್ಪಶಿಕ್ಸಾಪ್ರಸತ್ - : 

ಪಕ್ಷೀಶಪ್ರಿಯಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯತನಯಾರ್ಯಾದ್ಯಂ ಹಿ ವಿದ್ದತ್ಕುಲಂ ॥ ೧೮ ॥ 

ದುರ್ವಾದಗಳೆಂಬ ಭಯಂಕರ ಶತ್ರುಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥವಾದ 

ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ "ವಿದ್ದಾನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತವರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವರೆನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 

ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರರೆನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ದುಷ್ಪಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಪಕ್ಷಿ (ಗರುಡ) ಗೊಡೆಯನಾದ 

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೇ 

ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವವೃಂದವು ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಷಣವೆಂದು ಸಜ್ಜನರು ಅಭಿಮತಿಪಡುತ್ತಾರಷ್ಟೆ. 

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರನಿಷೇವಣಾಭಿಧಮಿಹೇಣಾಕ್ಸೀಣವಿದ್ಯಾಧರಃ 

ದುರ್ವಾದಾರಿವಿದಾರಣಾರ್ಥಮವನೌ ಸಂಚಾರಭಾರಾಶ್ರಯ। ॥ 

ಸಂಪ್ರಾಪ್ಟಾಖಿಲವಾದತೂಲದಹನಂ ತನ್ನನ್ ಗುರೋಸ್ತೋಹಷಣಂ 

ರೇಜೇ5ಲ೦ ಜ್ವಲನಪ್ರಭೋ ಜಗತಿ ಸದ್ಧಾತಾಗಮಪ್ರೋಜ್ಜಲ! 1೧೯೪ 

ಕರಗದಿರುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆಯೆಂಬ 
ನೆಪದಿಂದ, ದುರ್ವಾದಗಳೆಂಬ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ 
ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳೆಂಬ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತ, ಗುರುಗಳಾದ 

ತಂದೆಯವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ 

ವಾತಾಗಮ (ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಗಾಳಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಉಜ್ಜಲರಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ 
'ಜಿಸಿದರು. 

'ದ್ವಾದಾರುಣಪೂಪಣೇಕ್ಷಣನಿಹೀನಾಕ್ಷಾ ಭಣಂತೋ ಮೃಷೇ - 
ಬವಂ ತಂ ಚ ಹಸಂತು ಘೂಕಸದೃಶಾಃ ಕಾ ತೇನ ಹಾನಿರ್ಭವೇತ್ ॥| 
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ನೂನಂ ತಸ್ಕ ಹಿ ಘೋರವಾದವಿಲಸದ್ಯರ್ಯಕ್ಷಲೀಲೇಕ್ಷಣೆ 

ಆದರ್ಶಾ ಇಹ ಸಂತಿ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಇವ ಗ್ರಂಥಾ ಮಹಾಂತೋ*ಧುನಾ 11 ೨೦ 11 

ಗೂಗೆಯಂತೆ ಮದಾಂಧರಾದ ಕೆಲವು ಅಸಜ್ಜನರು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾದವೆಂಬ ಕೆಂಪಾದ 

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಾಗಿ “ಅದೆಲ್ಲಸುಳ್ಳು” ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಪಹಾಸಮಾಡಿದರೆ 

ಮಾಡಲಿ. ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಯೇನಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಘೋರವಾದ ವಾದವೆಂಬ 

ವಿರಾಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಉಪಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. 

ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥವರ್ಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ; - 

ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ಯಾಮೃತಾಖ್ಯ್ಕಾಮೃತಮಮರತರುಸ್ಪತ್ತರಂಗಿಣ್ಕುಪಾಹ್ನಃ 

ಯತ್ರಾಮೋದದ್ಳುಧೇನುಃ ಪರತಿಮಿರಹರಃ ಕಂಟಕೋದ್ಧಾರಚಂದ್ರ! ॥ 

ಮಧ್ಯೋಕ್ತಿಶ್ರೀಶರಾಜದ್ದಿಜಯರಥವಹದ್ಧಿವಸೌಗಂಧ್ಯವಾಹ। 

ತದ್ಯೀವಾರ್ಧೌ ಸುಧಾ*ಪ್ಮರ್ಣವ ಇವ ಪಯಸಾಮರ್ಣವೋ ಭಾತಿ ನವ್ಯ! ' 1೨೧ ॥ 

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಾಮೃತವೆಂಬುವ ಅಮೃತ, ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ತರಂಗಿಣಿಯೆಂಬ ದೇವತೆಗಳ 

ವೃಕ್ಷ (ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷು, ಆಮೋದವೆಂಬ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಕಳು (ಕಾಮಧೇನು), ಪರವಾದಿಗಳೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು 

ಸೀಳುವ ಕಂಟಕೋದ್ಧಾರವೆಂಬ ಚಂದ್ರ, ಹಾಗೂ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಉಕ್ತಿ (ವಾಕ್ಯ ) ಗಳೆಂಬ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಜಯರಥವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಸೌಗಂಧ್ಯವೆಂಬ ದೇವತೆಗಳ 

ಕುದುರೆ (ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ) ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂಥ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾರ್ಣವ ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಥವು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿದ್ದರೂ ಅಮೃತಾದಿಪ್ರದವಾದ 

ಕ್ಲೀರ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಸೌಗಂಧ್ಯಂ ಸಾಧುವಂದ್ಕಂ ಕುಮತತತಿಹತೌ ಹೇತಿಭೂತೋಕ್ತಿಹೇತು 

ಸಂತಹುರ್ತುಂ ರಂಹಸಾಗ್ನಿಂ ಪತಗ ಇವ ಪರಿಷ್ಟಜ್ಶ ತಜ್ಜಾಾಲಯಾ8ಲಂ ॥ 

ದಗ್ಳಾಪ್ಪಾನಂತಕೃಷ್ಣಾಭಿಧವಿಬುಧಗಲಂ ಗೋಭಿರಾಹತ್ಕ ದಿಗ್ಗೈ! ; 

ಕಾರ್ಷ್ಯಸ್ಕಾನಂತ್ಯಮಾಸ್ಕೇ ಸ ವಿದಧದಭವನ್ನಾಮಧನತ್ಸಹೇತು! ॥॥ ೨೨ 0 

ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತಸೌಗಂಧ್ಯವು ಕುಮತಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಸುಡುವಲ್ಲಿ 

ಜ್ವಾಲೆಗಳಂತಿರುವ ಉಕ್ತಿ (ಮಾತು) ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಂತಿದೆ. ಆ ಅಗ್ವಿಯನ್ನು 

ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಪತಂಗಹುಳುವಿನಂತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಹಾಲೆಗಳಿಂದ 



348 ವಏಚಾರಶತಕಮ್ 

ಬಹಳ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನು "ಅನಂತಕೃಷ್ಣ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವನಾದನು. ಈ 

ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಕಂಠಕ್ಕೆ ವಿಷಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವನ 

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು 'ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅನಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನ "ಅನಂತಕ್ಕಷ್ಠ' 

ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಲು ಕಾರಣರಾದರು. 

ಮಾಯಾವಾದಾಭಿಧಾಬ್ಯಪ್ರಭಭಯದಬಲೇಇದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾ ಹ್ಯಮುಗ್ರಂ 

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ಯಾದಿನಾನಾಲಘುಗುರುವಿವೃತಿವ್ಯೂಹಬದ್ಯೇ ನಿಗೂಢಂ 

ಸಿಂದ್ದೀಶಂ ಧ್ಯಾನಕೃಷ್ಣೊದಿತಸುಪಥಗತೊ ನಾಶಯನ್ನೇಷ ರೇಜೇ 

ಸಮ್ರಾಟ್ ಸತ್ಪಜ್ಞಮಾನ್ಕೋರ್ಜುನ ಇವ ನೃವನಾಧ್ಯಕ್ಷಭೀಮಾಶ್ಷಿರಕ್ಸಃ 11೨೩11 

"ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೀ'ಮೊದಲಾದನಾನಾವಿಧವಾದ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಎನಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಂಬ 

ವ್ಯೂಹವುಳ್ಳ, ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಭಯಂಕರವಾದ, ಅದ್ವೈತಮತವೆಂಬ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿಅಡಗಿರುವ, 

ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಯೆಂಬ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ಸಿಂಧುರಾಜನನ್ನು (ಜಯದ್ರಥನನ್ನು) ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರೆಂಬ 
ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದ ಈ. 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು, ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞತೀರ್ಥರೆಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನಿಂದ 

ಮಾನ್ಯರಾಗಿ, ವರಖೇಡಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಭೀಮಸೇನದೇವರ ನೋಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿ, 
ಅರ್ಜುನನಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿದರು. 

ದೈೈತಾದ್ವೈತಾಹವಾಂತಸ್ಸಿ ಚೆಬುಧಧಿಷಣಾಹ್ರಾದಿನೀ ಯಂ ನ ಯಾಂತೀ 

ಮಿಥ್ಯಾಧೀಪಜ್ಮಪೂರ್ಣಹ್ರದ ಇವ ಜಡತಾಪೂರಿತಾ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 

ತಸ್ಕಾತುಲ್ಕಾರ್ಣವಸ್ಕ ಪ್ರಣತಿರಿಯಮಹೋ ಧೀರವರ್ಯಪ್ರಪಂಚೇ 
ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಾರ್ಯಕೀರ್ತೇರ್ಲಸದಮೃತಶಿಲಾಶಾಸನಾಭಾ ವಿಭಾತಿ || ೨೪ || 

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಾದವೆಂಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ವಿದ್ದಾಂಸರ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ನದಿಯು ಆ 

"ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾರ್ಣವ' ಎಂಬ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯು 
ಹ್ರಾದಿನೀ (ನದಿಯು) ಆಗಲಾರದು. ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹ್ರದದಂತೆ 
(ಮಡುವಿನಂತೆ) ಜಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾರ್ಣವವು 

ಸರ್ವಸಂಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಸದೃಶವಾದ ಅಂಥ ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತಾರ್ಣವದ ರಚನೆಯು 

ಪಂಡಿತಪ್ರಕಾಂಡರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ 
ಶಾಸನದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. 
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ದೃಷ್ಟ್ಟಾ ಸೀತಾಂ ಕುದೃಷ್ಟಾ , ವಿಶತಮತಿಮತಶ್ರೀಶಭಕ್ತಾಂ ಸುಧಾಖ್ಯಾಂ 

ಕ್ಲೀನ ದಾತುಂ ವೃಥಾ ತಚ್ಛುಭದಯಹೃದಯಸ್ಕಾಗತಸ್ಕಾಸುರಸ್ಕ ॥ 
ಕಾಕಸ್ಕಾನಂತಕೃಷ್ಣಾಭಿಧಕುರವಕರಸ್ಯಾಕ್ಸಿಯುಗಕ್ಷಯಸ್ಯ | 
ಹೇತುರ್ಹೇತಿದ್ದಯಾಭಂ ಜಗತಿ ವಿಜಯತೇ ಕಂಟಕೋದ್ಯಾರಯುಗ್ನಮ್ 11೨೫1! 

ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ಮತವೆಂಬ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 

"ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ' ಎಂಬ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ 
ದಯೆಯುಳ್ಳ ಅವಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವೃಥಾ ಕ್ಲೇಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದ "ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣ' ಎಂಬುವ 

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೂಗುವ ಕಪ್ಪಾದ ಕಾಕಾಸುರನ, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಆಯುಧಗಳಂತೆ, 

ನಾಶಮಾಡುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ "ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಕಂಟಕೋದ್ಧಾರ' ವೆಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ದುರ್ಭಾಣಾಧ್ಹಾಂತಗೂಢಂ ಬುಧಸುಖದಸುಧಾಮಂಡನಗ್ರಂಥರತ್ನಮ್ 

ಧ್ವಸ್ತಧ್ಹಾಂತಾ ಜ್ವಲಂತೀ ನಿಜವಿಜಯದವಾಗ್ಹ್ಯೋತಿಷಾ ದರ್ಶಯಂತೀ ॥ 

ಸನ್ಮೋದಂ ವರ್ಧಯಂತೀ ಕೃತಿರನಲತುಲಾ ಕಂಟಕೋದ್ಯಾರನಾಮ್ನೀ 

ಧತ್ರೇ8ಷ್ಕನ್ಶಾ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಂ ದಹನವಿಧಿಮಹೊ ದುರ್ಮತಾನಾಂ ಮೃತಾನಾಂ : 1೨೬॥ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಆನಂದಪ್ರದವಾದ "ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಡನ'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥರತ್ನವು 

ದುರ್ವಾದಿಗಳ ಖಂಡನೆಯೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋದಾಗ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ 

ಕಂಟಕೋದ್ಧಾರವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತೊಂದು ̀  ಕೃತಿಯು ಪುಜ್ವಲಿಸುತ್ತ, ಆ 

ದುರ್ವಾದವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತ, ತನ್ನ ವಿಜಯಪ್ರದವಾದ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ 

ಆ "ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಡನ' ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥರತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸನ್ಮೋದವನ್ನು 

(ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಹಾಗು ಶ್ರೀಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥರನ್ನು)! ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ 

ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಟೀಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಂದ ಸೋತು ಮೃತರಾದ ಆ 

ದುರ್ಮತಗಳಿಗೆ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. (ಅಂದರೇ ದುರ್ಮತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವ). 

ಭಿಂದನ್ ಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧತ್ರಯಪದಭಯದೋಗ್ಯತ್ರಿಶೂಲಾಗ್ರತೋಟಲಂ 
ಮಾಯೀಶಾನಂತಕೃಷ್ಣಂ ತ್ರಿವಿಧಮಥ ಪರಿಚ್ಛೇದಮಸ್ಸಿಂಶ್ಚ ಯಚ್ಛನ್ | 

ಪ್ರಾಪ ಸ್ಪಪ್ನೇ$ಹ್ಶನಾಷ್ಕಂ ಚುುತವಚನಪರಿಚ್ಛೇದಚಿದ್ ಬೃಹ್ಮಭಾವಂ 

ತದುಕ್ರೈವಾನೃತೇಶಂ ಸ ಚ ವಿದಧದಗಾಚ್ಛತ್ರುತಾಂ ಮಿತ್ರತಾಂ ಚೆ | ೨೭ ॥ 
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ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರೌಢವಾದ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಪ್ರಬಂಧಗಳೆಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ 

ತ್ರಿಶೂಲದ ತುದಿಯಿಂದ ಅದ್ವೆತಿಗಳಿಗೊಡೆಯನಾದ ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಸೀಳುತ್ತ, ಆ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿಮೂರೂ ವಿಧವಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದ ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಷ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಾರದ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ 

ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯನಾದ ಅದ್ಭೈತಬ್ರಹ್ಮವ ಐಕ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಆ ಅನಂತಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನು ಅವನ 

ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ (ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಯುಕ್ತಿಯಿಂದ) ಸುಳ್ಳಿನ ದೊರೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆ 
ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶತ್ರುವಿನಂತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರನಂತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು, 

ಸಂದೇಹಾಜ್ಞಾನಮಿಥ್ಯಾವಿದನಲವಲಯಜ್ಞಾಲಸಂತಾಪಶಾಪೇ 17 
ದುರ್ಮಾತಾಂಡೇ ಪ್ರಚಂಡೇ ಕಲಿಮಲಮಲಿನೇ ಭೂತಲೇ ಘಥೋರಕಾಲೇ ॥ 

ಆಯಾಂತೀ ಗ್ರೀಷತೀಯಂ ಕೃತಿಶರದಸತಾಂ ಚಾರುಚರ್ಚಾಬ್ಯಿಜೋದ್ಯ - 

ದ್ವಿದ್ಯಾವಾತಾಗಮೇತಾ ಹತಕುಮತತಮತ್ಚಂದ್ರಿಕಾವ್ಯಾಪ್ತನಾಕಾ ॥ ೨೮ ॥ 

ಸಂದೇಹ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ಞಾಲೆಗಳಿಂದಾಗುವ 

ಸಂತಾಪ (ಬಿಸಿ) ವೆಂಬ ಶಾಪವುಳ್ಳ, ಕಲಿಯ ದೋಷದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಘೋರಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪನಾದ ಮಾರ್ತಾಂಡ (ಸೂರ್ಯ-ತತ್ವಮಾರ್ತಾಂಡವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ) 

ಪ್ರಚಂಡನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯೆಂಬ ಶರದೃತುವು, ಸುಂದರ ಚರ್ಚೆಯೆಂಬ 

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ವಾತಾಗಮ (ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ- ಗಾಳಿಯ ಆಗಮನ) ದಿಂದ 
ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ದುರ್ಮತಗಳೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನುನಾಶಮಾಡುವ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ (ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ 

ಚಂದ್ರಿಕಾಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ) ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆನಂದನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, 

ದುರ್ಜನರಿಗೆ ತಾಪಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಿಯೆಂಬ ಶರದೃತುವು ಗ್ರೀಷ್ಮಮತುವೇ ಆಗಿತ್ತು. 
ಮಾರ್ತಾಂಡೇ8ಪಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕಟಿತುಮಪಟಾವೃದ್ಯತೇ$ದ್ಯಾಪಿ ದೂರೇ 
ಚಿಂತಾತಾಪಾದಿನಾನಾಮಲಹರಶರದೋಃಪ್ಕಾಗಮೇ ಸಾಗಮಾ ಸಾ 0 
ಪಂಚಮ್ಮಾಃ ಪಂಚಕೇ*ಹ್ನಾಮನುಚಿತವಚೆಸಾಂ ಪಂಚತಾಮಂಚಯಂತೀ 

ವ್ಯಾಸಪ್ರಾರ್ಚಾಪ್ರಪಂಚಾ ಶರದಿತಪುರುಷಪ್ರೋತ್ತಮಾ88ಸ್ತೇ5ಧಿಕರ್ತು! 11೨೯1 

ತತ್ವಮಾರ್ತಾಂಡನೆಂಬ ಮಾರ್ತಾಂಡನು (ಸೂರ್ಯನು) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ (ಈಗ ನನ್ನನ್ನು 

ಖಂಡಿಸುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಕ್ರಮದಿಂದ - ಸಂಕ್ರಮಣವಿಲ್ಲದೇ) ಪ್ರಕಟನಾಗಲು 

ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದಾಗ, ಚಿಂತಾ ತಾಪಾದಿ ಮಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞತೀರ್ಥರು 

ರಚಿಸಿದ "ಶರದಾಗಮ' ಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಶರದೃತುವಿನ ಆಗಮನವು (ಪ್ರಕಾಶನವು) ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲೇ 

ಇದ್ದಾಗ, ಪಂಚಮಿಯಿಂದ (ಆಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯಿಂದ) ಆರಂಭಿಸಿ ಪಂಚದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
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(ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ) ಆಗಮಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರ "ಅಭಿನವಶರದಾಗಮ' ಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಶರದೃತುವು 

ಅನುಚಿತವಾದ ತತ್ವಮಾರ್ತಾಂಡದ ವಚನಗಳಿಗೆ ಪಂಚತ್ವ (ಮರಣ)ವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ, ಶ್ರೀ 

ವ್ಯಾಸರಾಜರೆಂಬ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ 

(ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ) ನಿತ್ಯವೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಸಾರುತ್ತ, ಅಧಿಕ ಖತುವಿನಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಮಾಲಾ ಕೀಲಾಲನಿಧ್ಯಾಲಯಜಲನಿಧಿಜೊಲ್ಹಾಸದಾಯೀಶ ಲೋಲ - 

ಪ್ರೇಕ್ಸಾಪ್ಟಾಶುಲ್ಕಮೂಲ್ಯ್ಕಾ ಖಲಕುಲದಲನೆ ಶೂಲತುಲ್ಕೋರುಲೀಲಾ ॥ 

ರಾಜತ್ಸದ್ವೈಜಯೀಂದ್ರಧ್ವಜವಿಜಯಮಣಿಂ ವೈಜಂಯಂತೀ ಧರಂತೀ 

ಮಾಧ್ಯತ್ಥಾಪ್ತ್ಮೈ ಸುಧೀನಾಂ ವಿಲಸತಿ ತುಲಸೀಹಾರವತ್ಕಂಠವಾರೇ 1 ೩೦॥ 

ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಮನೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮಮ, ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಅವಿರ್ಭಾವ 

ತಾಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾದ ಚಂಚಲವಾದ ನೋಟದಿಂದ ಬಹಳ 

ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ, ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಕೂಟವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನೇಣಿನಂತಿರುವ, ವಿರಾಜಿಸುವ ಶ್ರೀ 

ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಧ್ವಜದ ವಿಜಯವೆಂಬ ರತ್ನವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ, (ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಿಜಯ 

ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ವೈಜಯಂತೀ ಮಾಲೆಯು ಮಾಧ್ವದೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತುಲಸೀಮಣಿಯ ಹಾರವಿರುವಂತೆ 

ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೊರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಹೃದ್ಕೋ ವಿದ್ಯಾವಿವೇಕೊ ಜನಕ ಇವ ಮುದಾ ಬೋಧಕೋ*ವಧ್ಯವಾಕೊ 
ವಿದ್ವಂದ್ವಂಧುಪ್ರಭೂತಾತುಲಕಲಹಹರದ್ವಿವೃಸನ್ನ್ಯಾಯದಾತಾ ॥ 

ಬಾಭಾತಂಭೋಧಿ ಭಾನುರ್ವಿವಿಧಗಮನಸದ್ಯಾಗ್ಯುನೀಸಂಗಮೇನ 

ತಚ್ಛಸ್ಪಾಗಸ್ತ್ಯಹಸ್ವಸ್ಕಿತವಿತತಯಶಶ್ನೋಲಿಕೀಲಾಲಲೀಲ। ॥ ೩೧ ॥ 

ಸುಂದರವಾದ ವಿದ್ಯಾವಿವೇಕವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವು ತಂದೆಯಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಶಿಳಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 

ತುಂಡರಿಸಲಾಗದ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂಬ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲುಂಟಾದ 
ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಪೂರ್ವಾಪರರೂಪದಿಂದ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಸಂಚರಿಸುವ ಸಜ್ಜನರ ವಾಕ್ಯಗಳಂಬ 

ನದಿಗಳ ಸಂಗಮನವಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತಿದ್ದರೂ ಅದು, ಆ ಆಟಾರ್ಯರೆಂಬ ಅಗಸ್ತ್ಯಯಷಿಗಳ 

ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಪೋಶನ ತೀರ್ಥದಂತೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಸಂಕ್ಸಿಪುಂ ಕ್ಲಿಪ್ತದೋಷಂ ನವವಿವಿಧಪರಿಷ್ಠಾರರಾಜದ್ದಿಚಾರಂ 
ನೂತ್ಸಂ ಧೀರಾಂತರಾಣಾಂ ರುಚಿರವಿವರಣಂ ಕ್ರೋಡಪತ್ರಾಭಮಸ್ಕ 1! 

ಆಜ್ಯದ್ರಾಕ್ಷಾ ದಿರೂಪಾಮಿತವದಿವೃತಿಲಸತ್ಪತ್ವಸಂಖ್ಯಾನಟೀಕಾ - 

ರೂಪೇ ಸಂಪ್ರೀತಗೋಪೇ ಧರತಿ ಹಿ ಮಧುರೇ ಹಾಯಸೇ ಕೇಸರಾಭಮ್ 0 ೩೨ | 
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ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ರಚಿಸಿದ "ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನಟೀಕಾವಿವರಣಂ' ಎಂಬ ನಿರ್ಮಲ ಕೃಕಿಯ 

ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸಮಾದರಿಯ ಅನೇಕ ವಿಧ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರದಿ॥ 

ಧೀಮಂತರ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಕ್ರೋಡಪತ್ರದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹುಪ್ರಿಯವಾದ, ಮಧುರವಾದ ಶ್ರೀಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ "ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನಟೀಕ 

ಎಂಬ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ತುಪ್ಪ-ದ್ರಾಕ್ಷಿ-ಗೋಡಂಬಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂಃ 

ಇದ್ದರೆ, ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ವಿವರಣೆ ಕೇಸರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

, ಮಾಯಾಪೇಯಂ ನಿಷೀಯ ಶ್ರುತಿವಿಷಹಮಿಹಾಕ್ರುಶ್ಶ ವಿಜ್ಞಾಸಿತಸ್ಥ - 

ಶ್ಯಾಕಾರಂ ದ್ರಾನಿತಂ ದ್ರಾಗ್ಯಿಜಯಿಹರಿಸುತೈರ್ಮಾಯಿಕುಗ್ರಾಮಸಿಂಹಮ್ || 

ಆಯಾಂತುಂ ಚೋದಿತಂ ಸದ್ಧಿಪಿನಮಪಿ ಪುನಸ್ಪಾಮ್ರಚೂಡೈ! ಕುರಾವೈ! 
ಮಧ್ಯೇ ಪಾದೈರ್ನಿರುಂಧನ್ ನಿಲಸತಿ ಶರಭೋ(9)ಶೇಷಗೋಭೂಷಣಾಭ। 11೩೩ ॥ 

ಮಾಯಾವಾದವೆಂಬುವಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಅಪೇಯ (ಮದ್ಯ)ವನ್ನು ಕುಡಿದು, ಶ್ರುತಿಗಳಿಂ॥ 

ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬೊಗಳುತ್ತಾ, ತನ್ನ ನಾಯಿಯ ಆಕಾರನನ 
(ಅಪೇಯದೀಕ್ಷಿತನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು) ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಿಂಜ್ನ 

ತೀರ್ಥರೇ ಮೊದಲಾದ ನರಹರಿಯ ಪುತ್ರರೆಂಬ ವಿಜಯಿಗಳಾದ ಹರಿಯ (ಸಿಂಹದ) ಮರಿಗಳ 
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಗ್ರಾಮಸಿಂಹವೇ ಆಗಿದ್ದ 

ಪ್ರಾಣಿಯು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೂಗುವ ನವೀನ ತಾಮ್ರಚೂಡಗಳಿಂದ (ತಾಮ್ರದಂತೆ ಕೆಂಪು ಕೂದಲ 
ಚೆನ್ನಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿಯೇ ಮೊದಲಾದವರೆಂಬುವ - ಕೋಳಿಗಳಿಂದ) ಪ್ರಚೋದಿತವಾಗಿ ಮಃ 

ಸಜ್ಜನರ ಸಮೂಹವೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ 

ಪಾದಗಳಿಂದ (ಸ್ವಪದಸಂಬಂಧಿವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಂಬ ಕಾಲುಗಳಿಂದ) ತಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಸುಖಕರನಾ॥ 
ಸುಖತೀರ್ಥರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೂಷಣವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಭೂಷಣ ಗ್ರಂಥವು ಅಖಂಡಭೂಮಂಶಲಕ। 

ಭೂಷಣವಾದ ಶರಭದಂತೆ ಶರಭವಾಗಿ (ಶರ-ಬಾಣಗಳಂತೆ ಭ-ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ) ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ 

ವಿದ್ಯಾಸ್ನುತ್ತೀಡಿತಾನಾಂ ಮಧುರತರಸುಧಾಭೋಜನೇ ತೀರ್ಥಜೋಲಿ! 
` 'ಮತ್ತಾನಾಂ ಪಂಡಿತಾನಾಂ ದುರಧಿಗಮತರಸ್ಥಾಂತರಾಪಾರವಾರ್ಧಿ। ॥ 
ಸದ್ಭಾಸಾಭೂಹವೈಶೇಷಿಕಸುನಯಸುಧಾಕೂತಮಸ್ವೀತ್ಯಚಿತ್ರಂ 

. ವಿದೈತ್ಚರ್ಯೇ ಹಿ ದೈವೇ ವಿಘಟತಘಟನಾ ಚಿತ್ರತಾಂ ಕುತ್ರ ಕುರ್ಯಾತ್ 11೩೪ ॥ 

ವಿದ್ಯೆಯ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಧುರವಾದ "ಶ್ರೀ ಮನ್ನ್ಯಾಯಸಧಾ 
ಎಂಬುವ ಅಮೃತದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅಪೋಶನತೀರ್ಥದಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಉನತ್ವರದ 
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ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಹೊಂದಲು ಅತ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯವುಳ್ಳ ಆಪಾರಸಮುದ್ರದಂತೆ "ಶ್ರೀ 

ವೈಶೇಷಿಕನಯನ್ಯಾಯಸುಧಾಕೂತಂ' ಎಂಬುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷೆಯ ಭೂಷಣವುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥವು 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವು ಅಪೋಶನತೀರ್ಥದಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದಂತೆಯೂ ಆಗುವುದು 

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೇ ಅಲೌಕಿಕವಾದ 

ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬುವ ಐಶ್ವರ್ಯ (ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿ) ವಿದ್ದಾಗ ಅಘಟಿತವಾದುದರ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ 
ಆಶ್ಚರ್ಯವಂಟಾಗುತ್ತದೆ? 

ಸಾಲಂಕಾರಾ ಸುಧೀರಾಮೃತಪತಿಜನಿತಾ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾಭಿಧೋದ್ಯ - 
ದೃದ್ಯಾನದ್ಯಾದಿದೂರಾಂಬುಜಸದೃಶಪದಾ ಸುಂದರಾಕಾರಚೀರಾ ॥| 

ಶ್ರಿತ್ಚಾ ಶ್ರೀಜಾತವೇದಂ ಜಗದಸಮಪತಿಂ ಸ್ಟಾಶ್ರಿತೇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೀ 

ವಿಶ್ರಾಂತೊದಂತಕೀರ್ತಿ। ಶ್ರಯತಿ ಸುವಿವೃತಿರ್ವಿಶ್ರುತಾ ಶ್ರೀಶ್ರುತೀನಾಮ್ 11 ೩೫ 1 

ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಗುಂಫಿತವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಆಚಾರ್ಯರೆಂಬ 

ಅಮೃತರಸರಾಜನಾದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವುಳ್ಳ, ಗದ್ಯ ಪದ್ಯವೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣವೂ 

ಸುಂದರವೂ ನಿರ್ಮಲವೂ ಆದ ಕಮಲದಂತಿರುವ ಪದ (ಪಾದ) ಗಳುಳ್ಳ, ಸುಂದರವಾದ 

ಆಕಾರವೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವಳ್ಳ, ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ 

ತನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ 

ಸುಂದರ ವಿವರಣೆಯು ಶ್ರೀದೇವಿಯಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಧೀಶುದ್ಧ (ದ್ಯಾಹ್ಯಟೀಕಾವಿವರಣಗಣಸಂದರ್ಶಿತೋದ್ಯದ್ದಿಚಾರ! 

ಈಶಾವಾಸ್ಯಾಭಿಧಾನಶ್ರುತಿಶಿಖರಲಸತ್ಪಂಚಮಂತ್ರಪ್ರಪಂಚ। 1 

ದುಷ್ಠಾನಾಂ ಮುಷ್ಟಿಬಂಧ। ದೃಢಹತಿದಮಿಲತ್ಸಣ್ಳಪೃಷ್ಟಾಜ್ಗುಲೀತ। 

ಶಿಷ್ವಾನಾಮಿಷ್ಟದಾತಾ8ವಿದಥಹತಿದದತ್ಬಂಚಗವ್ಕಾಯತೇ*ಯಮ್ (| ೩೬॥ 

ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾಷ್ಯ, ಟೀಕೆ, ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಉದಾರ ವಿಚಾರದಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವ "ಈಶಾವಾಸ್ಯ' ಎಂಬ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವ ಮೊದಲೈದು ಮಂತ್ರಗಳ 

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆಯು ದುಷ್ಟವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಏಟು ನೀಡುವ ಐದು ಬೆರಳುಗಳ 
ಒಂದಾದ ಮುಷ್ಟಿಬಂಧನದಂತಿದ್ದರೆ, ಶಿಷ್ಟರಾದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ರದವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪಾಪವನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸುವ ಪಂಚಗವ್ಯದಂತಾಗಿದೆ. 

ಶ್ರೀಮಧ್ಜಾರ್ಯಾದಿನಾನಾಬುಧಮಣಿಧಿಷಣಾಪುಷ್ಕರವ್ಯಾಪ್ತರೂಪಂ 

ಸಂಗೃಹ್ಯಾವೇದಯತ್ರತೃತಿಯುಗಲಮಲಂ ಸೂತ್ರಕಕ್ಟ್ಯೋತ್ತಮಾರ್ಥಮ್ ॥ 



154 ವಚಾರಶತಕಮ್ 

ವ್ಯಾಪ್ರಾಶಾಶಸ್ಯ ವಿಷ್ಠೋರಣುಹೃದಯಗುಹಾಸ್ಕೋತ್ತಮಾತ್ಕಾಂತರಾತ್ಮಾ - 

ಕಾರೌ ಕಮ್ರಾವಿವಾಲಂ ಲಸತಿ ಬುಧಗುಹಾಮಂಡಲೇ8*ತುಲ್ಕಲೀಲಂ 11 ೩೭! 

ಶ್ರೀ ಮಧ್ದಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನಿವರೇಣ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಆಕಾಶವನ್ನು 

ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹ 

ಕಕ್ಸ್ಯಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹವೆಂಬ ಎರಡು ನಿರ್ಮಲ ಕೃತಿಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ 

ಸಣ್ಣದಾದ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯೊಳಗಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಆತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವೆಂಬ ಸುಂದರ 
ರೂಪಗಳಂತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ 

ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಪ್ರಖರತರಗಿರಾಂ ಧೀರವಾರಾಂತರಾಲ - 

ಜ್ಯಾಲಾಯಾ ಆಜೃತುಲ್ಕಾ ಖಲಕುಲದಹನೇ ವ್ಯಾಲದಾವಾನಲಾಭಾ ॥ 
ನಾನಾಭಂಗಸ್ಕ ತುಂಗೇ ಬುಧಭುವಿ ಕಮನೀಯಾಂತರಂಗಾಖ್ಯರಂಗೇ 
ರಂಗೇಶಪ್ರೀತಿಹೇತೋರ್ಮುನಿಕೃತವಿಲಸತ್ತಾಂಡವಸ್ಕಾ58ಸ ನಾಂದೀ | ೩೮1 

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಚನಗಳಿಗೆ ರಚಿಸಿದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು 

ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಸಮೂಹದ ಅಂತರಾಳದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪದಂತಿದ್ದರೆ ದುಷ್ಪಕೂಟವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುವಲ್ಲಿ 

ಭಯಂಕರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪಂಡಿತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ 
ಅಂತರಂಗವೆಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ 

ತಾಂಡವನೃತ್ಯಕ್ಕೆ (ತರ್ಕತಾಂಡವಕ್ಕೆ) ನಾಂದಿಯಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಲಕ್ಷ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಪ್ರಮಾಣಪ್ರಭೃತಿತರುಲಸಟ್ಟಿಪ್ಪಣೀಸ್ವರ್ಣಪುಷ್ಪ - 
ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸೌಗಂಧ,ಬದ್ಧಕ್ಷಸನಸುರಭಿವತ್ಸ್ಟಾಂತರಾಯಾಂ ವರಾಯಾಮ್ ॥ 
ದೀರ್ಫಾನರ್ಥಪ್ರಮಾಣಾವನಿಗತಜಯರಾಟ್ಪದ್ಧತೌ ವೃದ್ಧಕೀರ್ತೌ 
ಯಾತ್ರಾರ್ಥಂ ಛಾತ್ರಕಾಣಾಂ ರಥ ಇವ ವಿವೃತಿಸ್ತಸ್ಕ ಧತ್ತೇ ಸಹಾಯಮ್ ॥| ೩೯1 

ಲಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಂಬ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ 
ಸುವರ್ಣಗಳೆಂಬ ಬಂಗಾರದ ಹೂಗಳಿಂದ ಚಿಮ್ಮುವ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಾಳಿ 
(ಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರಯಿಂದ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಘಮಘಮಿಸುವ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳ 
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಭೂಮಿಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ, ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರ ಸುದೀರ್ಥವಾದ 

ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ(ಪ್ರಮಾಣಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಮಾಡಲು ಆ ಆಚಾರ್ಯರು 
ರಚಿಸಿದ ವಿವರಣೆಯು ರಥದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ. 
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ಮೀಮಾಂಸಾತರ್ಕಶಾಬ್ದಾಬಿಧಘನರಸಧೃದ್ಧಿವಧಾರಾಧರೇಣ 

ಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾದಿಸಂದರ್ಶಿತಪಥಗತಿನಾ ಶೇನ ವಿಕ್ಸಿಸ್ಕ ದತ್ತಾ! ॥ 

ವ್ಯಾಖ್ಶಾ ಲಘ್ಟ್ಯೋ*ಥ ಗುರ್ವ್ಯೋ ಗುರುವರಜಯರಾಡ್ಚಾಸರಾಟ್ ಪೂರ್ವವಾಚಾಂ 

ವಿದ್ಯಾಕಾಶೇ ಚ ವಿದುತ್ರತಿರಿವ ಸುದೃಶಾಂ ಶರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಂತಿ ಚಿತ್ರಮ್ ॥ ೪೦ ॥ 

(ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಗುರುಗಳ) ಟೀಕೆ, (ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರೇ ಮೊದಲಾದವರ) ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇವೇ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ತರ್ಕ, 

ವ್ಯಾಕರಣಗಳೆಂಬ, ಸಾಂದ್ರವಾದ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಮೇಘವು ಗುರುವರ್ಯರಾದ 

ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮೊದಲಾದ ಪೂರ್ವೀಕರ ವಚನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

(ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ) ರಚಿಸಿದ ಸಣ್ಣದಾದ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ 
ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ (ಸೂಕ್ಕದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ) "ವಿದ್ಯಾ? ಎಂಬ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುಗಳಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ 

ಆನಂದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗ್ರಂಥೇಶ। ಸೂಕ್ತಭೇಶ। ಶುತಿಶಿಖರಜಟಃ ಬ್ರಹಸೂತ್ರೀ ಸುಧಾಸ್ಯ - 

ರ್ಗಂಗಾವಾನ್ ವ್ಯಾಸವಾಕ್ತ್ರೀಕ್ಷಣಪವನಮತಶ್ಚಾಸವಾನ್ ಸ್ಟೋಕ್ತಿವಾಸಾಃ |! 

ಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾದಿಭೂಷಃ ಪರಮದನಹರೋ ಯುಕ್ತುಮಾಲಿಂಗಿತಾಂಗಃ 

ಮೀಮಾಂಸಾಮಾಂಸಶಾಬ್ದೋ ಹರಿರತಿರುಧಿರೋ ಭಾತಿ ದೀಕ್ಷಾದೃಢಾಸ್ಗಿ 1 ೪೧ ॥ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥವು ಮಹರುದ್ರದೇವರಂತೆ ಶೋಜಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಸೂಕ್ತವೆಂಬ 

ಚಂದಿರನುಳ್ಳ ಈ ಗ್ರಂಥರುದ್ರನಿಗೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯಾದಿ ವೇದಶಿರಸ್ಸುಗಳೇ ಜಟೆ (ಶಿರಸ್ಸು). ಇವನು 
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ (ಯಜ್ಞೋಪವೀತ) ವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ನ್ಯಾಯಸುಧಾ' ಎಂಬುವ 

ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ “ನ್ಯಾಯಾಮೃತ-ಚಂದ್ರಿಕಾ - ತರ್ಕತಾಂಡವ' 

ಎಂಬುವ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾಯುದೇವರ (ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ) ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬುವ 

ಶ್ವಾಸವಾಯುವಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬುವ ವಸ್ತ್ರಧರಿಸಿರುವ ಇವನಿಗೆ ಟೀಕಾಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಸರ್ಪಾದಿಭೂಷಣರೂಪವಾಗಿವೆ. ಪರವಾದಿಗಳೆಂಬುವ ಮನ್ಮಹನನ್ನುನಾಶಗೊಳಿಸುವ 

ಈ ಗ್ರಂಥರುದ್ರನ ಷಡಂಗಗಳೆಂಬುವ ಎಲ್ಲಅಂಗಗಳು ಯುಕ್ತಿಯೆಂಬುವ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯಿಂದ 

ಆಲಿಂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಮೈತುಂಬಿರುವ ಮಾಂಸ. 

ವ್ಯಾಕರಣಮೂಲನಾದ ಇವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತ. 

ಶ್ರೀಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದೀಕ್ಷೆಯೇ ಸರ್ವಮೂಲವಾದ ದೃಢವಾದ ಮೂಳೆಗಳಂತೆ ಇದೆ. (ಇದು ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಏಕತ್ರ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಣ.) 
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ವಾದಪ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧಾನ್ ಧೃತನಿವಿಧಸುಧಾಸ್ಥಾದುಚಾರೂರುಚರ್ಚಾನ್ 

ಪ್ರಾಚೀನಾಚಾರ್ಯವಾಚಾಮನುಗಮನವಿಧೌ ಬದ್ಧಶುದ್ಧಾಗ್ರಸಂಧಾನ್. 1 

ದುರ್ವಾಗರ್ನೌಘನಿರ್ವಾಹಣಪಣಸುಚಣಾನ್ ವರ್ಣಯೇ ಕಿನ್ನು ಮಂದಃ 
ಮಾಧ್ಭಾನಾಂ ಯದ್ದಿನಾ ನೋಠವನಮವನಿತಲೇ ಮಾನನಂ ಚಾ*ಧುನಾ ಸಾತ್. 19೨11 

. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನೆಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸೇನು? ಅವರ ಪ್ರೌಢವಾದ ವಾದಗ್ರಂಥಗಳು 

ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಅನೇಕ ವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡುವುದೇ 

ಇವುಗಳ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲದೇ ದುರ್ವಾದಿಗಳ ಗರ್ವವನ್ನು ಭಂಗ 

ಮಾಡುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಾಧ್ದರಿಗಿಂದು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 

ರಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗೌರವವಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 

ಚಂಡಕ್ರೀಡ! ಸ ಶೌಂಡ। ಪರವಚನರಿಪೋ। ಪೀಡನೇ ಹಂಡಿತೇಶ! . 
ಶ್ರೀಮನ್ಯಧ್ಯಾಗಮಾಬೇರ್ವಿಧುರಿವ ಬಹುಧಾ ವರ್ಧಕೋ5ವಭ್ಯವಾಕ! ॥ 

ಧನ್ಕೋ ಮಾನ್ಯೋತಸ್ತಿ ಕನ್ಕಾಂ ಭಗವತಿ. ಕವಿತಾಮರ್ಪಯನ್ ತರ್ಪಿತೇಶಃ 
ಯಾ85ದ್ಯಾಭ್ಯಾಯಾಂತ್ಯಪಾದೋದಿತಗತಿಯುತವಾಗ್ಯಾತಿವೃತ್ತಿಂ ವಿಧತ್ರೇ 1೪೩1 

ಪಂಡಿತರಾಜರಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ವಾದಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತ 

ಪರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಪ್ಪಣ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ 

ಶ್ರೀಮನ್ಮದ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ' ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು 

ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ “ಕವಿತಾ' ಎಂಬ ಕನೈೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ 

ಅರ್ಪಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕವಿತೆಯು 

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮವುಳ್ಳ ಶಬ್ದಗಳ 

ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. (ತಾಥೆಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಹಯಮಾಡುವಂತೆ 

ಇತರ ' ಕವಿಗಳಿಂದ. ತೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ 
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವ). 

ಭವ್ಯಂ ಸತ್ಸೇವೃದೀವೃದ್ಧಿಜಯನಿಜಗುರೋರ್ವೈಭವಂ ವರ್ಣಯತ್ತ - 
ದ್ವಿವ್ಯಂ ಕಾವ್ಯಂ ಚ ನವ್ಯಂ ಸ್ವಸಿತುರಸಿ ಹಿತೈವಾಸ್ತಿ ರಮ್ಯೇಷು ರಮ್ಮಮ್ ॥ 
ನೂತ್ಮಸ್ಥಾನಂದತೀರ್ಥಪ್ರಿಯತಮಗುರುರಾಜಾತಜಾತಸ್ಕ ಯಸ್ಮಾ - 
ಜ್ಞಾಶಾ*ಭಾಗ್ರೈರಲಭ್ಯಾ ಬುಧಭುವಿ ವಿತತಾ ನೂತ್ಮನಾರಾಯಣಾಖ್ಮಾ || ೪೪ | 



ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 157 

ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸುವ ದಿವ್ಯವಿಜಯಿಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾ 

ನತೀರ್ಥರ ಭವ್ಯವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ನವೀನ ಕಾವ್ಯವು 

ಸುಂದರದೊಳಗೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ (ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನೀಡಿದ) 
ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ - ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರೆನಿಸಿದ ಶ್ರೀ 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯರಾದ, ಶ್ರೀಸಾತ್ವಿಕಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರಾದ ಆ . 
ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯರಿಂದ ಅಲಭ್ಯವಾದ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ""ಅಭಿನವ 

ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ'' ರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಕೃತಿಯು ತಂದಿದೆ. 

ಮಂದಾನಂದಾಯ ಮಂದೇತರನಿಜಗುರುರಾಡ್ಜೈಭವಂ ಭವ್ಯಭಾವಂ 

ಸಂಕ್ಸಿಸ್ಯಾವೇದಯಂತೀ ಕೃತಿರಪಿ ಮಿತವಾಗ್ಯದ್ಧ ಹೃದ್ಯೋರುಪದ್ಯೈ! ॥ 

ಅದ್ಭಾ ದತ್ತಾಂ ವಿಧತ್ಟೇ ನಿಜವರಜನುಷಾ ನೂತ್ತನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾಂ 

ವಿಖ್ಯಾತಾಮರ್ಥಪೂರ್ಣಾಮಣುತನುರಪಿ ಯಾ*ಸ್ತ್ಯರ್ಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಪೃಥ್ವೀ 11೪೫1! 

ಅಲ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕದ ಗುರುವೈಭವಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡಲು ಭವ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ 

ತಮ್ಮಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಅಮಂದವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಕಗಳುಳ್ಳ 
ಸುಂದರ ಹಾಗು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ 

'ಅಣುಗುರುವೈಭವ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ “ಗುರುವೈಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ' ವು ಆ 

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ "ಅಭಿನವ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು 

ವಿಖ್ಯಾತವಾಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥಾ ಆ ಕೃತಿಯು ನೋಡಲು 

ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. 
(ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರನ್ನು "ಸುಮಧ್ವವಿಜಯ' 

"ಅಣುಮಧ್ವವಿಜಯ' ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ 

ಅಭಿನವ ಆನಂದಶೀರ್ಥರೆನಿಸಿದ ತಮ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು 'ಗುರುವೈಭವ' "ಅಣುಗುರುವೈಭವ' ಎಂಬ 
ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ "ಅಭಿನವ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ' 

ರೆಂಬ ಹೆಸರು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೆಂದು ಭಾವವು, 

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ಚರಾಣಾಂ ಸುವಿತತಯಶಸಾಂ ದಿವ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ ಜಾತಂ 

ನೈಕ್ಳಿತ್ನೋಕ್ಳೆಶ್ನ ಲೋಕೇಶ್ಚರಸುಖಕರಣೈರ್ವರ್ಣಯಚ್ಛಾರುವರ್ಣೈ। 1 
ಶ್ರಣ ಬದು 

ನೂತ್ನಂ ತತ್ಕಾವರತ್ನಂ ಬುಧಹೃದಯಗತಂ ವಾದಿರಾಜಾರ್ಯಕಾಷ್ಠಾ - 

ದಿತ್ಯಚ್ಛಾಯೇತಿ ತರ್ಕಂ ದೃಢಯತಿ ಖಲು ತತ್ಪದ್ಯವಿದ್ಯಾನಿಲಾಸೇ ॥1 ೪೬ |! 
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ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸುಳ್ಳ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಧಿಪತಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳ ದಿವ್ಯವಾದ 

ಮಾಹಾತ್ಮಗಳನ್ನು, ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಹಾಗೂ 

ಸುಂದರವರ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ನೂತನವಾದ 

'ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಿಲಾಸ' ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ರತ್ನವು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪದ್ಯವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀ 
ವಾದಿರಾಜಗುರುವರ್ಯರ ಕಾವ್ಯಗಳೆಂಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಛಾಯೆಯಿರುವುದೆಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಊಹೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. (ಶ್ಲೋಕದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ `ಶ್ರೀ 

ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರ ಕಾವ್ಯದ ಅನುಕರಣೆಯಿದೆಯೆಂಬ ಊಹೆಗೆ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರು 
"ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧ' ರಚಿಸಿದಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು “ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಿಲಾಸ' ವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಿಂದ 

ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಠಿ ಬಂದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವವು. 

ಶೃಂಗಾರಾನಂಗತಾತಸ್ಸರಸಮಧುರವಾಗ್ನ್ಯಾರಕಾಂತರ್ನಿವಾಸ! 

ಹೃದ್ಯಾಲಂಕಾರವಾಸಾಸ್ತದಮಲಧಿಷಣಾಗೋಪಯೋಪಿದ್ದಿಲಾಸ! ॥ 

. ಭಕ್ತಿಶ್ರೀಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣಃ ಮುದಿತಬುಧಗಣೊ ವಿಪ್ರಸಂದೇಶಕೃಷ್ಣು . 
ಚಕ್ರೇ80ಂ ಮೇಥದೂತಂ ಖಲು ನಿಹತಮುಖಂ ಪೌಂಡ್ರಕಂ ವಾಸುದೇವಂ . 1೪೭! 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ರಚನೆಯಾದ ವಿಪ್ರಸಂದೇಶವೆಂಬ ಖಂಡಕಾವ್ಯವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಂತಿದೆ. 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಶೃಂಗಾರವೆಂಬ ಮನ್ಮಯನಿಗೆ (ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ) ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರಸಮಧುರವಾದ 
"ವಾಕ್' (ಮಾತುಗಳೇ) ಅವಾಸಸ್ಥಳವಾದ ದ್ವಾರಕಾ. ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರಗಳೇ ಇವನಿಗೆ 

ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ಮಲ ಬುದ್ದಿಯೆಂಬ ಗೋಷಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವ ಶ್ರೀ 

ಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ವಿಲಾಸಗಳಿಂದ 

ಭೂದೇವತೆಗಳೆಂಬ ದೇವತೆಗಳ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ನೀಡುವ ಈ ವಿಪ್ರಸಂದೇಶವೆಂಬ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನು 

ತನ್ನವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಮೇಘದೂತ' ವೆಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಖಭಂಗವುಳ್ಳ ಪೌಂಡಢ್ರಕ ವಾಸುದೇವನನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡಿದನು. 

ಗೂಢತ್ಫಪ್ರಾಪ್ರಶಂಕಾಗಣಿತಮಣಿಅಸತ್ಸ್ಯಾಂತರಂ ಕ್ಲಾರವಾರಂ 
ಹಾರಾವಾರಂ ಚ ತೀರಾವಧಿಮಕೃತಮಿತಂ ಕುಂಭಭೂರಿತ್ಯಚಿತ್ರಮ್ ॥ 

ತಚ್ಛಿತ್ರಂ ಬಾಲಕಾನಾಮಣುಹೃದಿ ಕವನವ್ಯಾಪ್ಪಸದ್ಧಿಷ್ಠುಪಾದಂ 
ನೈತಾಲಂಕಾರತಾರಂ ನಿರವಧಿಕಮಸೌ ನ್ಯಕ್ನತ್ ಕ್ಲಿಪ್ರಮಿತ್ಯಮ್ ॥ ೪೮ 1 

ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದ "ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ'? ಎಂಬ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾದ 

ಅನೇಕ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಓಳಗೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಕ್ಷಾರ (ಉಪ್ಪು) ವಾದ ನೀರುಳ್ಳ, ತೀರದವೆರೆಗೆ 
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ಅವಧಿಯುಳ್ಳ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕುಂಭ ಸಂಭವರಾದ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅತ್ಯಲ್ಪವನ್ನಾಗಿಸಿದರೆಂಬುದು : 

` ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಅಲಂಕಾರಗಳೆಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಳ್ಳ, ಅವಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದ, 
ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ವಿಷ್ಣುಪಾದವನ್ನು (ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವವರ್ಣನ ಪರವಾದ ಪದಗಳೆಂಬ 
ಆಕಾಶವನ್ನು) ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಾಲಕರ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದುದು 

ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. 

ನಾನಾರೂಪಸ್ಕ ವಿಷ್ಣೋರಗಣಿತಮಹಿಮಾವರ್ಣನಾಸಕ್ತವರ್ಣಂ 
ನೂತ್ನಂ ನಾಮ್ನಾ ಸಹಸ್ರಂ. ನವರಸಮಧುರಂ ಸುಂದರೋದಾರಕಾವ್ಯಮ್ ॥| 

ಭಕ್ಷಂಭೋಜಾತರಾಜದ್ದಶಮದಲಮಿವಾಭಾತಿ ವೈರಾಗ್ಯಭಾಜಾಂ 

ಪ್ರಾಸಾಲಂಕಾರರಾಸ್ಕೈ ರಸಿಕಕವಿಹೃದಾಂ ಷಷ್ಠಪುಪ್ಲೇಷ್ಠಿಷುಃ ಸಾತ್ 1 ೪೯ ॥ 

ನಾನಾ ರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಗಣಿತಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 

ನಿರತವಾದ .ವರ್ಣಗಳುಳ್ಳ, ನವರಸಗಳಿಂದ ಮಧುರವಾದ, "ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರವೆಂಬ' ಹೊಸದಾದ 

ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಕಾವ್ಯವು ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವ 

ಹತ್ತನೇ ದಳದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಸಿಕರಾದ ಕವಿಗಳ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಗಳು ಅಲಂಕಾರಗಳು 

ಹಾಗೂ ರಸಗಳು ಇವುಗಳ ವಿಲಾಸದಿಂದ ಮನ್ನಜನ ಆರನೇ ಹೂಜಾಣದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಕುಲಪತಿಮತುಲಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೀ ಕೃಪಾರ್ಥಂ 

ಶುದ್ಧಃ ಪದ್ಮೈರನೇಕೈರ್ವರನಿಗಮಶಿರೋವೇದ್ಯಹೃದ್ಯಾರ್ಥಬದೆ! [1 
ಕಾರುಣ್ಯಾಖ್ಯಾನನಾಮ್ನೀ ಕೃತಿರಜಿತಕ್ಕಪಾಂ ನೇತ್ರಜಾಂ ಕಾರಯಂತೀ , 

` ನೂನಂ ನೇತ್ರಾವತೀಂ ತಾಂ ಶುಭದಹರಿದಯಾವಿಷ್ಠುಹಾದೀಂ ವಿಧತ್ತೇ 1 ೫೦॥ 

ಕುಲದೇವತೆಯಾದ ಅಸದೃಶನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ವೆಂಕಟೇಶದೇವರನ್ನು ಕಾರುಣ್ಯ 

ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಸುಂದರ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿತವಾದ 

ಶುದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ 

*ಕಾರುಣ್ಯಾಖ್ಯಾನ' ವೆಂಬ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 

ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ಶ್ರೀಹರಿದಯೆಯೆಂಬ "ವಿಷ್ಣುಪಾದೀ' 

ಎನಿಸಿದ ಗಂಗೆಯು "ನೇತ್ರಾವತೀ' ಎಂದಾದಳು. 

ವಿಷ್ಣೋರ್ಲೀಲಾಂ ಸ್ತುವಂತೀ ಸುಮಧುರಲಹರೀನಾಮಧೇಯಂ ಭರಂತೀ 

ಧೀರಾಂತರ್ಯಂ ಹರಂತೀ ಕೃತಿರಪರಕೃತೀರ್ಲೀಲಯಾ$ಲಂ ಜಯಂತೀ ॥ 

ಅದ್ಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾಧನಾನಾಂ ಪಠನರತರಸಜ್ಗಾಧರತ್ಸದ್ದರಾಣಾಂ 

ಭಕ್ತ್ಯಬ್ಧಿಂ ಕೌಮದೀವತ್ಕಲಯತಿ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಮುದ್ರೇಕಯುಕ್ತಮ್ ॥ ೫೧॥ 
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ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ, ಸುಮಧುರವಾದ ಲಹರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು 

ಧರಿಸಿರುವ, ಧೀರ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಪರಮತೀಯರ "ಲಹರೀ' ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ "ವಿಷ್ಣುಲಹರೀ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂಬ 

ಧನವುಳ್ಳ, ಪಠನ ಪರಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾದ ನಾಲಿಗೆಯುಳ್ಳ ಸಜ್ಜನವರ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಕಡಲನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ನಿತ್ಯವೂ ಉಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಪ್ರಾಸಶ್ವಾಸಾಶನೇತೇ ಶ್ರುತಿಮಣಿಲಸಿತೇ ದಿವೃಹಸ್ತಾವಲಂಬ - 
ಸ್ತೋತ್ಪಾನಂತೇ ಹೃದಂತೋ ವಿಲಸತಿ ವಿಮಲೇ ಭಕ್ತಕೂಪಾರಮಧ್ಯೇ ॥ 
ನಾಯಾತಶ್ಚೇತ್ ರಮೇಶೋ ಯದಿ ಭವತಿ ತದಾ ಶೇಷಶಾಯಿತ್ಥಲಿಂಗಂ 

ನೂನಂ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸಿದ್ಧೈ ವ್ಯಭಿಚರಿತಮುತಾಸಿದ್ಧಿಬದ್ಧಂ ಭವೇದ್ಧಿ 1 ೫೨ ॥ 

ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸವೆಂಬ 

ಶ್ವಾಸವನ್ನೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ವೇದಗಳೆಂಬ ಮಣಿಗಳಿಂದ (ಹೆದೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವ 

ದಿವ್ಯಹಸ್ತಾವಲಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಂಬ ಶೇಷನು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಮಾವಲ್ಲಭನಾದ 

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದರೇ ಆಗ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಶೇಷಶಾಯಿತ್ವವೆಂಬ 

ಹೇತುವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷಗ್ರಸ್ತವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 

(ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೋಷ ಬರಕೂಡದೆಂದು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆಂದು 
ಭಾವವು. 

ಕಲ್ಯಾಣಂ ಪಾಠಕಾಣಾಂ ಪಠದಮಲಹೃದಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಸಾದಾತ್ 
ಕುರ್ವಾಣಾ ವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಭುವರಚರಿತಂ ಹೃದ್ಯಪದ್ಮೈರ್ಬ್ರುವಾಣಾ ॥ 
ನೂತ್ನಾ ತೇನ ಪ್ರಣೀತಾ ಸ್ಪುತಿರಪಿ ಮಿತವಾಗ್ದೂಹಿತಾಂಏಭೂತಪೂರ್ವಾ 
ಸ್ಥಾಂತಃ ಪೃಥ್ವರ್ಧಪೂರ್ಣಾ ಭಜತಿ ಜಗತಿ ಸಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಠಸ್ಯಕೀರ್ತಿಮ್ ॥ ೫೩ |! 

ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಠಿಸುವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಠನೆ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ 
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆ. 
ವೆಂಕಟೇಶಸ್ವಾಮಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ, ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದ, ನೂತನವಾದ, 

ಸ್ತೋತ್ರವು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗೆ 
ಮಹಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೂಪದ ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಮುಖದಂತೆ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 
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ಸ್ತೋತ್ಪಾಣಾಂ ಚಿತ್ಪಕೀರ್ತಿಪ್ರತತಸುಜಗತಾಂ ವಕ್ಸಹಾವಿತ್ರ್ಯದಾನಾಂ 

ತಸ್ಕಾಶ್ಮಗ್ರೀವಮಧ್ವಪ್ರಭೃತಿಗುರುವರಪ್ರೀತಿಭೂತಿಪ್ರದಾನಮ್ ॥ 
ಚಿತ್ತಾರ್ಚಾದ್ಯಾಭಿಧಾನಾಮಗಣಿತಗುಣಸಂವರ್ಣನಂ ಭಾತಿ ವಿಷ್ಣೋ - 

ರ್ನಾನಾಜ್ಞಾನಿಪ್ರಜೇತಸ್ತುತಿಗಣನಮಿವಾಶಕ್ಕಸಾಧ್ಯಂ ಮಮೇದಮ್ | ೫೪ ॥ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 

ವಾಚಕರಿಗೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹಯಗ್ರೀವದೇವರ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ 

ಮೊದಲಾದ ಗುರುವರ್ಯರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. "ಮಾನಸಪೂಜಾ' 
ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳುಳ್ಳ ಇಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅಗಣಿತಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು, ಅನೇಕ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಎಣಿಸುವುದರಂತೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ 

ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕಾವ್ಕಾಗ್ರೀಯೋತ್ತಮಾಂಗೀಂ ಹರಿಪದನತಸದ್ಧರ್ಶನಾಂ ಪ್ರಾಸಹಾಸ - 

ಸ್ತುತ್ಕಾಸ್ಕಾಂ ಖಂಡಕಾವ್ಯಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂ ವೃತ್ತವಾಸಸ್ಸುಬಂಧಾಮ್ ॥ 
ನಾನಾಲಂಕಾರವಂತೀಂ ಸರಸಹೃದಯಸಂದೇಶಮಾಶ್ಚರ್ಪಯಂತೀಂ 

ಪ್ರೇಮ್ಡಾ ಪೂರ್ಣಾಂ ಸುವರ್ಣಾಂ ಹರತಿ ಸುಕವಿತಾರುಕಿಣೇಂ ಕಿಂ ನ ಕೃಷ್ಣ 11 ೫೫ ॥ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕವಿತೆಯು ರುಕ್ಮಿಣೇದೇವಿಯಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈ 

ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಗೆ "ಗುರುವೈಭವ' ಮಹಾಕಾವ್ಯವೇ ಉತ್ತಮಾಂಗ (ಶಿರಸ್ಸು). ಶ್ರೀ ಹರಿಯ 

ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ನಮಿಸುವ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಶನ (ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡುವ, ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಬಾಗಿದ ಸುಂದರ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಪ್ರಾಸವೆಂಬುವ 

ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇ ಇವಳ ವದನ. "ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಿಲಾಸ' "ವಿಪ್ರಸಂದೇಶ'ವೆಂಬುವ 

ಎರಡು ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳೆಂಬುವ ಎರಡು ಸ್ವನಗಳ ಭಾರದಿಂದ ಎದೆ ಬಗ್ಗಿಸಿರುವ ಈ ರುಕ್ಮಿಕೇದೇವಿಯು 

ಒಳ್ಳೆಯ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಪದ್ಮಚಕ್ರ-ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂಧಗಳೆಂಬುವ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಬಂಧ 

(ಕುಚಬಂಧ-ಕಟಿಬಂಧ)ವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅನೇಕವಿಧ ಅಲಂಕಾರಗಳೇ (ಅಲಂಕಾರಸಂಗ್ರಹವೇ) 

ಇವಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳು. ಭಕ್ತಿರಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ (ನವರಸಗಳುಳ್ಳ - ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರವೆಂಬುವ) ತನ್ನ 

ಹೃದಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಒಳ್ಳೆಯ 

` ವರ್ಣವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಕವಿತೆಯೆಂಬುವ ರುಕ್ಮಿಣೇೀದೇವಿಯನ್ನು 

ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಪಹರಿಸಲು ಶಕ್ಯ? ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನು ಅಪಹರಿಸದೇ ಇರುತ್ತಾನೆಯೇ? 

(ಅಂದರೆ - ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಕವಿತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 
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ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಉಚಿತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಚಿತ್ರಣವಿದು. ಹಾಗೆಯೇ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಗ್ರ ಕವಿತೆಯ ಏಕತ್ರ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಣವೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ). 

ನಿತ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಸೇವಾರತಸಕಲಕರಾನೇಕ ಶಾಖಾಸುರೇಖಾ - 

$ಗಣ್ಮಾನ್ಕಾಯೋಕ್ಸರಣ್ಯಾನಲತುಲವಿಲಸತ್ತುಣ್ಯವಾಣೀಹಿರಣ್ಯ! ॥ 
ಅರ್ವಾಚೀನೋಃಹಿ ಚಾರ್ವಾಕೃತಿರಯಮಯತೇ ಟಪ್ಪಣೀಕಾರನಿಷ್ಕಂ 
ಪ್ರಾಚೀನತ್ಚಂ ಜನಾನಾಮಿತಿ ಸಮಯತಿ ಸಮ್ಮಾನತಾಂ ಚಾಭಿಮಾನಮ್ 1೫೬ 

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರೀ ಮದ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತವಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕವಾದ ಬೆರಳುಗಳ ಎಲ್ಲ ರೇಖೆಗಳಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅನ್ಯಾಯವಾದ (ಯುಕ್ತಿರಹಿತವಾದ) ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಸಮವಾದ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ 

ಆ ಗ್ರಂಥಗಳೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರ. “ಹೀಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಅರ್ವಾಚೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಟಿಪ್ಪಣೀಕಾರರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನತ್ಚವನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಪ್ರಾಚೀನ ಟೀಕಾಟಿಪ್ಪಣೀಕಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ)” 

ಎಂಬುವ ಜನರ ಅಭಿಮಾನವು ಸಮ್ಮಾನತ್ಚವನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. (ಅಂದರೆ - ಈ ಅಭಿಮಾನ 

ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನ - ಗೌರವರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಅಥವಾ, ಈ ಅಭಿಮಾನ ಸಮ್ಮಾನತೆ - ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವವು. 

ಭಾಷಾಲೇಶೇನ ಲಭ್ಯೇ ಜಗತಿ ಬಹುವಿಥೇ ಮಾನನೇಃಪಿ ಸ್ಥಕಾವ್ಯ - 

ಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥಾದಿಜಾತಂ ಕೃತಮಖಿಲಜಿತಃ ಕೇವಲಂ ಪೂಜನಾರ್ಥಮ್ ॥ 
'ಮತ್ತುತ್ಕಂ ಪಶ್ಯಕೇತ್ಯಂ ಸುಕೃತಹತಿಭಿಯಾ ಯಾಗವತ್ತೇನ ನೋಕ್ಟಂ ; 
ತಸ್ಮಾದಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಪ್ರಣಯನವಿಷಯೇ ವರ್ಣನಂ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯಮ್ || ೫೭!! 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಲೇಶದಿಂದ (ಹರಕು ಮುರುಕು ಮಾತಿನಿಂದ) ಲೇ ಬಹಳ ತರಹದ 
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಪ್ರೌಢಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸಕಲಜೈತೃವಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ರಚಿಸಿದರು. 
ಪುಣ್ಯನಾಶವಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ "ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ - 
ನೋಡಿರಿ' ಎಂದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗ್ರಂಥನಿರ್ಮಾಣದ 
ವಿಷಯವಾಗಿ. ವರ್ಣಿಸುವುದು ಜಗನ್ಮಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆರ್ಯಸ್ಥಾಮರ ಭಾರತೀವಿರಚಿತಸ್ತೋತ್ರೌಘನದ್ರಾಜತೇ 
ಹೃದ್ಯಾವದ್ಯನಿದೂರಪದ್ಮನಿಚಯಃ ಕಾರ್ಣಾಟವಾಣ್ಕಾ ಕೃತಃ ॥ 
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ಸಾಧ್ಯೀನಾಮಧುನಾ$ಪಿ ಭಾತಿ ಮಧುರಾಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಭುಕ್ತಿಂ ದದ - 

ದ್ಯೋ ದಿವ್ಕಾಕ್ಷಯಪಾತ್ರಚಿತ್ರಸುಯಶ।ಸೀಯೂಪಪಾತ್ರಾಯಿತಃ 1 ೫೮ ॥ 

ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಸುಂದರವೂ ನಿರ್ದುಷ್ಟವೂ ಆದ 

ಹಾಡುಗಳ ಸಂಕಲನವು ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ದೇವವಾಣಿಯಾದ (ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ) ರಚಿಸಿದ 

ಸ್ತೋತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳು ಸುಮಂಗಲ ಸ್ವೀಯರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ 

ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮಧುರವಾದ ಭುಕ್ತಿಭೋಜನ)ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ದಿವ್ಯವಾದ 

ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆಯ ಅದ್ಭುತಯಶಸ್ಸೆಂಬ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರಂಥಾನ್ನ ಪ್ರಕಟಾನ್ ವೃಧಾದಿತಿ ಬುಧೋ ವಿದ್ಯಾನಿಲುಬ್ಳೋಪಿ ನೋ 

ದುರ್ಗಂಥಪ್ರಹತಿಪ್ರದಪ್ರಕಟನೈಃ ಕ್ಲಿಪ್ರಂ ಸತಃ ಪ್ರೀಣಯನ್ ॥ 
ಯಶ್ಚಕ್ರೇ ಸ್ವಪದಾಶ್ರಿತಾನತಿಜಡಾನ್ ಶಿಷ್ಕಾಂಶ್ಮ ಲೋಕೇ ಚಲ - 

ದ್ಭಂಥಾನ್ ದುರ್ಮತನಾಶನೇ ಚ ಕುಶಲಾನ್ ತಸಿನ್ ಕಥಂ ಲುಬ್ಛತಾ ॥1೫೯॥ 

"ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿರಿ'ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ (೫೭ ಶ್ಲೋಕ) 

ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆ ಧೀರರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ 
"ವಿದ್ಯಾಲೋಭಿಗಳು'ಎಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಪಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಅದನ್ನು 

ಖಂಡಿಸುವ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜನರ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಎಲ್ಲದುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜಡರಾದಂತಹ 

ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಸಹ ಇಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು 

ಖಂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಲೋಭವು ಹೇಗೆ 

ಇರುತ್ತದೆ? 

ಪೀಠಾಧೀಶ್ಚರ ಸೋದರಪ್ರಭ್ಛತಯೋ ನಾನಾಪ್ರದೇಶಸ್ಥಿತಾ। 

ವಿಪ್ರಾ ವೈದಿಕಧರ್ಮಮಾತ್ರನಿರತಾ ಯಚ್ಛಾತ್ರತಾಮಾಗತಾ। 1 

ವಿದ್ಯಾದಾನಕೃತಿಪ್ರಕಾಶಮಧುರೋಪನ್ಯಾಸತೃಪ್ಪಾಶ್ರಿತಾ। 
ತಕ್ಟೀತ್ಕಾಕೃತಿಶಿಷ್ಯಸಂತತಿನುತಿರ್ನೂನಂ ಮಹಾಸಾಹಸಮ್ ॥ ೬೦॥ 

ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೋದರನವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧರಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಬ್ರಾಹ್ಮೂರು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಕೇವಲ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ 
ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾದಾನದಿಂದ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ 

ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ತೃಪ್ತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ. ವಿರಾಜಿಸುವ ಆ 
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ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಆ ಶಿಷ್ಕರ ಸಂತಾನವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವೇ ಆಗಿದೆ. - | 

ಶಿಷೃತ್ವಂ ಖಲು ಯಸ್ಕ ಶುಭ್ರಯಶಸೋ ವಿಶ್ಚಪ್ರಶಸ್ತೀಯತೇ 
ಯದ್ಭಂಥಸ್ಪುತಿರದ್ದುತಾ ಗುರುಗುಣಸ್ಟೋತ್ರಾಯತೇ ನೂತನಾ ॥! 

ಸತ್ಯಧ್ಯಾನಯತೀಶ್ವರಸ್ಯ ಕರುಣಾ ಯನೂರ್ಥ್ನಿ ರತ್ನಾಯತೇ 

ತಚ್ಛಾತ್ರವ್ರಜವರ್ಣನಂ ಶ್ರವಣಯೋರ್ಭೂಹಾಯತೇ ಶೃಣ್ಠತಾಮ್ ॥1 ೬೧ ! ; 

ನಿರ್ಮಲ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯತ್ಹವು (ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾದ) ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ. ಸ್ತೋತ್ರವು 

ನೂತನ ಗುರು ಗುಣಸ್ತವನದಂತೇ ಆಗಿದೆ, ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಕಾನತೀರ್ಥರ 

ಕಾರುಣ್ಯವು ರತ್ನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯಸಂತತಿಯ ವರ್ಣನೆಯು 

ಶ್ರವಣಮಾಡುವವರ ಶ್ರವಣಗಳಿಗೆ (ಕಿವಿಗಳಿಗೆ) ಸುಂದರ ಆಭರಣವೇ ಆಗಿದೆ. 

ವ್ಯಾಸಾರ್ಯಪ್ರತತಯಶಃಪ್ರಭೂತಸಂಪದ್ದೇದಾಂತಾವನರತಮಾಧ್ವಪೀಠರಾಜ್ಯೇ ॥ 

ರಾಜೇವ ದ್ವಿಜನಿಚಯೇ ವರಾಜಮಾನಃ। ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಸ್ತದಮಲವಿದ್ಯಯಾತಿರೇಜೇ 11 ೬೨ |! 

`` ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಶಸ್ಸೆಂಬ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ, ವೇದಾಂತವನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾದ ಮಾಧ್ವ ಪೀಠವೆಂಬ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ 
ರಾಜರಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹಳ 

ವಿಜೃಂಭಿಸಿದರು. 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋ$ಲಭತ ಗುರುತ್ವಮಾಶ್ರಮೇಣ 

ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಾಶ್ರಯಣಗುಣೇನ ಮಿತ್ರಭಾವಮ್ ॥ 

ಶಿಷ್ಯತ್ವಂ ತದುದಿತವಿದ್ಯಯಾಸ್ಯ ಭೇಜೀ 

ತಚ್ಚಿತ್ರಿಂ ತ್ರಯಮಿಹ. ದುರ್ಲಭಂ ನಿವಿಷ್ಕಮ್ || ೬೩ | 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರು ಆಶ್ರಮದಿಂದ .(ಯತ್ಯಾಶ್ರಮದಿಂದ) ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 

ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಗುಣದಿಂದ (ಸತೀರ್ಥರಾದ್ದರಿಂದ) 
ಮಿತ್ರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಂತೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ 
ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದ ಆ ಆಟಾರ್ಯರ ಗುರುತ್ವ - ಮಿತ್ರತ್ವ - ಶಿಷ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಈ ಮೂರು 

ಧರ್ಮಗಳು ಅವರೊಬ್ಬಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವು! 
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ಶ್ರೀರಂಗೇ ಯತಿಪತಿನಾ ಚ ಚಂದ್ರಿಕಾಯಾ। 

ಟೀಕಾಕೃದ್ಧುರುವರಸನ್ನಿಧೌ ಸುಧಾಯಾಃ ॥ 

ತೇನಾ8ಚೇಕರತ ಸುಮಂಗಲೋತ್ಸವಂ ಯ - 

ಸ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ನನು ವಚನಸ್ಕ ದಿವ್ಮಮಸ್ಕ 1 ೬೪ ॥ 

ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗ್ರಂಥದ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು, ಹಾಗೂ 

ಶ್ರೀಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ (ಮಳಖೇಡದಲ್ಲಿ) ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ 

ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇಂತಹ 

ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು.. 

ಸದ್ಧಾತಾಶನಶಯನೇ ಚ ತಾಂಡವಸ್ಕ 
ಮಾಧ್ದಾನಾಂ ವಿಜಯದಮಂಗಲೋತ್ಸವೇನ ॥ 

ಸಂಪ್ರಾಪ್ಪಸ್ವವಿತತಕೀರ್ತಿಸೌರಭಸ್ಕ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಂ ಕುಸುಮಮಿವಾತನೋತ್ಸ ಮೂಲಮ್ 1 ೬೫ ॥ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಅನಂತಶಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ದರಿಗೆಲ್ಲ. ವಿಜಯಪ್ರದವಾದ 

ತರ್ಕತಾಂಡವದ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದಿಂದ ಸಂಪಾದಿತವಾದ ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯಶಸ್ಸೆಂಬ 

ಸೌಗಂಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರನ್ನೇ ಹೂವಿನಂತೆ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 

ಕ್ಲೇತ್ರೇಷು ದ್ವಿಜಮಹಿತೇಷು ಮಂಗಲಾನಿ 

ಗ್ರಂಥಾನಾಂ ಗುರವರಕರ್ತ್ಯಸನ್ನಿಧಾನೇ 1! 

ತೇನಾಯಂ ಯತಿಪತಿನಾ ಚ ಕಾರಯನ್ ಸನ್ 

ಚಕ್ರೇ8ಲಂ ಗುರುವಚನಾಮೃತಾಬ್ಯಿಪೂರ್ತಿಮ್ ॥ ೬೬ | 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ಗುರುಗಳಾದ ಗ್ರಂಥಕಾರರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಂಗಳೊತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಯತಿವರ್ಯರಾದ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀತೀರ್ಥರಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಶೇಮುಷ್ಕಾ ಅನವರತಂ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ 

ದುರ್ವಾದೇ ಕರಿಣಿ ಹರೇ। ಹರಾಕ್ರಮೇಣ 0 

ಆರ್ಯಸ್ಯ ದ್ವಿತಠಯಸಹೋದರೇ ಚ ಶಿಷ್ಕ - 

ಶ್ರೇಷೃತ್ವಂ ಲಸತಿ ಯತೌ ಯಥಾ85ಶ್ರಮೇಣ 11 ೬೭ ॥ 

ಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ 
ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾದಗಳೆಂಬ 
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ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯರ ದ್ವಿತೀಯ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ 

ಶಿಷ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ದುರ್ಧರ್ಸೋ ಮಿತಧಿಷಣೈರಯಂ ಮನೀಷೀ 

ಶ್ರೀಹರ್ಷೊ&ಖಿಲಮತಖಂಡನೌದನೇನ ॥ 

ಆದರ್ಶೊೋ ವಿಶದವಿಚಾರದರ್ಶನೇನ , 

ಶೀರ್ಹಸ್ಕೋತ್ತಮಜನುಹೋ ವಿಶೋಭತೇ8ಲಂ ॥1 ೬೮ | 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹೋದರರನ್ನು ಅಲ್ಪಮತಿಗಳು ಕೆಣಕಲೂ ಶಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ 

ಜನರ ಅಭಿಮತವಾದ ವಿಷಯದ ಖಂಡನೆಯೆಂಬ ಖಾದ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಹರ್ಷನಂತೇ ಇದ್ದಾರೆ, 

ಆದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ವಿಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಚಾರ್ಯಪ್ರಖರಕೃತಿಪ್ರಭಾಕರೇಷು 

ರಾಜತ್ಸು ಪ್ರತಿಮತದಸ್ಯುಭೀತಿದೇಷು ॥ 

ಚಂದ್ರಾಭಾ ಜಗತಿ ಜಯಂತಿ ತತ್ಪೃತೀಂದ್ರಾ 

ಮಂದಾಕ್ಸ್ಯುತ್ಚಲಸುಖದಾನುವಾದಭಾಸಾ। 1 ೬೯ ॥ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪರಮತಗಳೆಂಬ ಕಳ್ಳರಿಗೆ 

ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಹೋದರರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಂದಮತಿಗಳ 

ಕಂಗಳೆಂಬ ನೈದಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುವ ಅನುವಾದಗಳೆಂಬ ಚಂದ್ರಿಕೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಚಂದ್ರನಂತೆ 
ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಸಂಗೀತೇ ವರಜ ಇವಾನುಜೋರ್ಥ್ವಕಸ್ಯ. 
ಚಾತುರ್ಯಂ ವಿದಧದಮೋಘಥವಾದನೇ*ಯನ್ ॥ 

ಅಗ್ರೇಜಂ ತಮನುಸಸಾರ ಧೀರರಾಜ! 

ಗಾನಂ ಸಲ್ಲಯಲಸಿತಂ ಯಥಾ ಹಿ ತಾಲಮ್ | ೭೩೦ ॥' 

ಅಣ್ಣನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ "ತಠಬಲಾ' ವಾದ್ಯವನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆ ಸಹೋದರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಯ ವಿಲಾಸವುಳ್ಳ ಗಾಯನವನ್ನು 

ತಾಳವು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಆ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರು. . 
ಸಂಪ್ರೀತಾಗ್ರಜಸುಖತೀರ್ಥವಿಷ್ಠುತೀರ್ಥ! 
ವಿದ್ಯಾಧೀಶ್ಚರಸಹಜಾತಕೇಶವಾರ್ಯಃ ॥ 

ಕೋ ವೇತೃಂ ನ ಚ ವಿದಿತಸ್ಸ ಕೇಶವಾರ್ಯ; 

ವಿದ್ಯಾಧೀಶ್ಚರಸುಖತೀರ್ಥದಾರ್ಯದಾಸಃ ಸ 1! ೭೩೧ ॥ 
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ಸುಖತೀರ್ಥರೆಂಬ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರೋ? ಅಥವಾ 

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥರ ಸಹೋದರರಾದ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರೋ? ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದು ಆ 

ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ (ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಭುವಿನಂತಿರುವುರಾದ ಹಾಗು ಸುಖತೀರ್ಥ (ಸುಖಕರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯರ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ವಿಖ್ಯಾತೇ ಕ್ರತುನಗರೇ8ಗ್ರಜಪ್ರವೃತ್ತಂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ರತುಮತುಲಂ ತನೋತಿ ಯೋ8*ಲಮ್ ॥ 
ತನ್ನಾನಾಸ್ಪುತಿರಪಿ ಮಜ್ಜನಾಯತೇ ಮೇ ತದ್ದರ್ಯಾಗ್ರಜಕರುಣಾರ್ಣವೇ ಸದೈವ ॥ ೭೨ ॥| 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ "ಯಜ್ಗಪುರೀ' ಎಂದೆನಿಸಿದ ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ 

ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವನ್ನು ಅವರು ಈಗಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರ 

ಅನೇಕ ಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆ ಅವರ ಅಗ್ರಜರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 

ಸ್ನಾನದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಸೌಂದರ್ಯದ್ಯುತಿಜಿತಗಂಧಸಾರ ಮೂರ್ತಿಃ 
ಬಾಹೀಕದ್ದಿಗುಣಿತರಮೃಹಾರ್ದಕೀರ್ತಿ। 1! 
ಆಚಾರ್ಯಾಶ್ರಿತಿನಿಹತಾಖಿಲಾಂತರಾರ್ಶಿ। 

ಭೀಮಾಖ್ಯೋ*ಭಜದಿಮಮಾಪುಭಕ್ತಿಭೂತಿ। | ೭೬೩ ॥ 

ಗಂಧದಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಿರಿಯುಳ್ಳ, ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ 
ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾದ ಹೃದಯದ ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು 
ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, (ಸಂತೇಬಿದನೂರು) 

ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರೆಂಬುವರು ಆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ 

ಸೇವಿಸಿದರು. 

ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತಕೃತಿದೇವತಾಮ್ರಜಾತಂ 

ಲೇಭೇ8ಯಂ ಫಲಮಹಿ ಪಕ್ಕಮರ್ಣವಾಖ್ಯಮ್ ॥ 
ಸತ್ತಕಿದ್ದಿಸಸಮುದಾಯಮಧ್ಯ ಆದೌ 
ಕಾನೀನಾಚ್ಛುಕ ಇವ ಸಾತ್ಚತಂ ಪುರಾಣಮ್ (| ಓಳ [| 

ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಾಮೃತವೆಂಬ ದೇವತೆಗಳ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿಹುಟ್ಟಿದ "'ನ್ಯಾಯಾಮೃತಾರ್ಣವ' 

ಎಂಬ ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷ (ಮತ) ವುಳ್ಳ ಧ್ವಿಜರ 

ವೃಂದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತಪುರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 

ಸ್ಇಂಗಿಗಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗಹದಿಂದ ಪಥಮರಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 
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ವಾಗೀಶಾತಜಕವಿತಾಖರುಕ್ಕಿಣೀಸತ್ - 
ಸಂದೇಶಂ ಸವಿಶದಮರ್ಪಯನ್ ಸ ಕೃಷ್ಣೇ ॥ 

ಕುರ್ವಾಣೋ*ನುವದನಮಸ್ಕ ಭಾಸತೇ ತತ್ - 

ಸಂದೇಶಪ್ರದಕರವಿಪ್ರಯುಗರೂಪ! ॥ ೭೫ ॥ 

ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ಪುತ್ರರಾದ ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥರ ಕವಿತೆಯು ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿಯಂತಿದೆ. 

ಈ ರುಕ್ಮಿಜೆಯ ನಿರ್ಮಲ ಸಂದೇಶವೇ ರುಕ್ಮಿಣೀಶವಿಜಯ ಕಾವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ 

ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಆ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರು 

ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸಂದೇಶವನ್ನುನೀಡಿದ ಹಾಗು ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ವಿಪ್ರರಂತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

(ರುಕ್ಮಿಸೇದೇವಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮದಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು 

ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ರಚಿಸಿದರು ವಿಪ್ರಸಂದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇವರೀರ್ವರ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರು ಇವರಿಬ್ಬರಂತೆ 

ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕವಿಯ ವರ್ಣನೆ). 

ಸದ್ಭಂಥಾನುವದನಭಾನುನಾ ದಿನೇನ! 
ಸದ್ಗ)ಂಥ ಪ್ರವಚನರೋಚಷಾ ನಿಶೇನ। ॥ 

ಆಚಾರ್ಯೊದಿತಪಥದೀಕ್ಷಿತಸ್ಥಯಾನ। 

ಆಚಾರ್ಯಂ ಭಜತಿ ಸದಾ ಸ ಭೀಮಸೇನ! | ೬೬ ॥ 

ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನುವಾದವೆಂಬ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತಿರುವ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ 

ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರವಚನದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಆ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರು, ಆಚಾರ್ಯರು 

ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮಜೀವನಯಾನವನ್ನು ದೀಕ್ಷೆಗೊಳಿಸಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು 

ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಸ್ಕಾಜ್ಜ್ಮಾನೇ ಗುರುಕೃಪಯಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ಹಂ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ತನುಮನಸಾ ಚ ವಾಮನಾಮ್ 1! 

ಇತ್ಯಸ್ಕೋತ್ತಮವಚಸೋ ನಿದರ್ಶನಾಭೋ ಭಾತ್ಯೇತದುುರುಕರುಣಸ್ತಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಯಃ ॥। ೭೭ ॥! 

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಾಮನ ರೂಪಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ 
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯ ಪಡೆದ 

ಉಮರ್ಜಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯರು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಜೇತೇ ನರಹರಿನಾಮಧಾರಿವಿಪ್ರೌ 

, ಸತ್ವೃತ್ಕಾ ಸ್ವವಿಹಿತಯಾ ಸದೈವ ವಿದ್ಯಾಮ್. ॥ 
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ಕುರ್ವಾಣೌ ಗುರುಕರುಣೊತಿತಾಮ್ ಕೃತಾರ್ಥಾಂ 

ಅರ್ಥಸ್ಸ್ಯಾನ್ನ ಹಿ ವಚಸಾ ಪ್ರಯತ್ನಸಾಧ್ಯಃ | ೭೮ ॥ 

"ನರಹರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ೧ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು 

೨ಬಂಡ್ಕಾಳ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು) ಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ 

ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಸತ್ಯರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ 
ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬರುವ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ 

(ಪರೋಪದೇಶದಿಂದ) ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. 

ಆಚಾರ್ಯಪ್ರವರಪದಾಬ್ಯಸೇವಕೋಂನ] 

ಭಾತಿ ಶ್ರೀನಿಲಯಪದಾಭಿಧೇಯ ಆರ್ಯ।॥ 1 

ಧಾನಾರ್ಯಪ್ರವಚನವೈಭವಪ್ರಕಾಶಾತ್ 

ಯಸ್ಸೃಸ್ಕಂ ಸ್ಥಗುರುಪದಂ ತನೋತಿ ಸಾರ್ಥಮ್ 1 ೭೯ಟ 

ಶ್ರೀ ಆಟಾರ್ಯವರ್ಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬಾಳಗಾರು 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ವಾಗ್ದೈಭವವನ್ನು 
ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ ("ಸಭಾಸಾರವೈಭವಂ' ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚಿಸಿ) ತಮ ಇರುವ ತಮ್ಮ 

ಗುರುಗಳ ಪದವನ್ನು (ವಾಕ್ಯವನ್ನು - ಹೆಸರನ್ನು) ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತ ಶೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

(ಆಚಾರ್ಯರು "ಗುರುವೈಭವಂ' ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದಂತೆ 

ಇವರು "ಸಭಾಸಾರವೈಭವ' ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 

ಇವರಲ್ಲಿ ಆಟಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶ ಹಾಗು ಆಚಾರ್ಯರ 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ'ಎಂಬ ಹೆಸರು ಎರಡೂ 

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ). 

ಆದರ್ಶೋ ಗುರುನಿಯಮೌಘದರ್ಶನೇ8ಯಂ 

ಆಕರ್ಷನ್ ಶುಭಧಿಷಣಾನ್ ಸ್ಥರೂಪಭಾಸಾ ॥| 

ಸಂಘರ್ಷನ್ ಪಿಷುನಮತಾಸುರೈ! ಸುವಿದ್ಯಾಂ 

ಸಂವರ್ಷನ್ ಸುಖಯತಿ ಸಾಧುಮಾದ್ವಬಂಧೂನ್ 1 ೮೦೪ 

ಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಇವರು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ 

ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ಮತಗಳೆಂಬ ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿರೊಧನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು 

ಸದ್ದಿದೈಯನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮಾಧ್ವರೆಂಬ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
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ತದ್ರಮೃಪ್ರವಚನಮಾಕಶ್ಸಿಕಂ ಪಿಬಂತಃ 

ಸಂತಸ್ತದ್ಗುರುವಚನಾಮೃತಸ್ಕ ವಿತ್ರಿಮ್ ॥ 
ಆರ್ಯೋಕ್ರಿಶ್ರುತಿರಹಿತಾ ಅಫಿ ಪ್ರಯಾಂತಿ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೊರ್ದಶಧಿಷಣೇಕ್ಚಯೇವ ದೇವಾಃ ॥ ೪೧ ॥ 

ಸಜ್ಜನರು ಅವರ ರಮ್ಯವಾದ ಪ್ರವಚನವೆಂಬ ಮಧುರಸವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಅವರ 
ಗುರುಗಳಾದ ಪುಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನವೆಂಬ 
ಅಮೃತದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶನದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು 
ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಇದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. (ಆಭಾಸಕೋಸ್ಕ ಪವನಃ' ಎಂಬ 
ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ದರ್ಶನದಿಂದ 
ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗುವಂತೆ, ಇವರ ಪ್ರವಚನವು ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನದ 

ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿರುವುದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರು ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವರ 
ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ). 

ಕ। ಸ್ವಾತ್ರತಿತೃಕರುಣಾತ್ರಿಪುತ್ರಚಿತ್ರಜೊತ್ನಾಯಾಸ್ತತಪರಿಮಾಣವೇದನೇ8ಲಮ್ ॥ 
ಯಲ್ಲೇಶಪ್ರಸರಣತೋ ಕಿ. ಲೇಖನೀತ್ಥಂ ಪ್ರಾಪ್ಟೈತತ್ಸುತಿವರಲೇಖನೇ ಮತಿರ್ಮೇ 11೮೨1! 

ಹೀಗೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ನನ್ನ ಪಿತೃಪಾದರ 

ಕರುಣೆಯೆಂಬ ಚಂದಿರನ ಬೆಳದಿಂಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ? 
ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ಒಂದಂಶದ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಈ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು 

ಲೇಖನಿಯೇ ಆಯಿತು!! `: 

ಛಾತ್ರಾಗ್ಕೊ ಭಜತಿ ಜಗತ್ಪಲೇ ದ್ವಿಜೋ$ನ್ಕ 

ಆಚಾರ್ಯಂ ಯದುಪುರನಾಥನಾಮಧೇಯ। 1 

ಯೋ ಲೇಭೇ ನಿಜಗುರುವರ್ಯಹಪಷ್ಠಿಸೂರ್ತೌ 
, ಶ್ರೀಸೌಧಾನುವದನತೋ ನಿಜೇಷ್ಠಪೂರ್ತಿಮ್ ಐ ೮೩॥ಓ 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ದ್ವಾರಕನಾಥಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 

ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಯರ ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ (ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ 

ಶಾಂತಿ) ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಸುಧಾನುವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು 

ಪಡೆದಿದ್ದರು. | 
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ಆರ್ಯೆಷೃದ್ಧಿಜತನುಜೊಲಭಿಷ್ಟ ರಾಮಃ 

ತಕ್ಕೀತಿಂ ತನುಜನಿಭಾಗ್ಮಿರಷ್ಕಲಭಾ ಭ್ಯಾಮ್ ॥ 

ತದ್ವೀಜಂ ಸುಕೃತಮಪೂರ್ವಪೂರ್ವಜನ್ಮ ತ | 

ಸಂಚೀರ್ಣಂ ತದಿತರದಸ್ವಿ ಕಾರಣಂ ಕಿಮ್ 11 ೮೪ ॥ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟರಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ 

ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿದರು. 

ಆಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪೂರ್ವಜನುಮದ 
ಸುಕೃತವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣವಿದೆ? 

ಆರ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿಲಯಪದೋನ್ಶ ವಿಪ್ರವರ್ಯ। 

ಸ್ಯಾದಾಗೋ*ಭಜದಿತಿ ಭೂತವಾಕ್ಮಯೋಗ। 1 

ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತರಸಸಾರಮಂಡನೇನ 
ಯಸಾತ್ರದ್ಯಜನಮಭೂತಪೂರ್ವಮಾಸ್ತೆ ॥॥ ೮೫ 1 

ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಇನ್ನೊರ್ವ (ತಾಮ್ರವರ್ಣಿ€) 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೆಂಬುವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಭೂತಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಗವು 

ಅಪರಾಧವಾದೀತು! ಏಕೆಂದರೆ - ಶ್ರೀನ್ಯಾಯಾಮೃತರಸದ ಸಾರವಾದ “ಸತ್ಸದ್ಯಭೂಷಾಸಾಹಸ್ರೀ'' 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ 

` ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. (ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಗ 
ಚಃ 

ಶಕ್ಪ್ಯಾಲ್ಲೇ 

ಕಿಂ ತಸ್ಕಾರ್ಯವರಸ್ಕ ಶಿಷ್ಯಸರಣೌ ಸ್ಕಾದಲ್ಪತಾಧೀಸ್ಗತಾಮ್ ॥ 
ಶುಭ್ರೇಃಭ್ರೇ ಕೃತಮರ್ಭಕೇನ ಗಣನಂ ತಾರಾಸು ಕಾಂಸಾಂಚನೇ - 

ತ್ಯೇತಸ್ನಾದಗಣೇಯತೋಡುಗಣಗಾ ನಹ್ಮಸ್ವಿ ನಾಶಂ ಗತಾ 1 ೮೬ ॥ 

ಶ್ವ್ಯಾಲ್ಪೇನ ಧಿಯೋ ಮಯಾ85ತ್ರ ಗಣಿತಾಶ್ಚಾತಾಸ್ತು ಕೇಚಿತ್ರತ। 

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಬನಾದ ನಾನು ಕೆಲವೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ 

ಪೂಜ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟಿಯು ಅಲ್ಪವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? (ಹಾಗೆ 

ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಸರ್ಮವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಲಕನಾದವನು ಎಣಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲದ ಅಗಣೇಯತ್ವವು 
ನಾಶವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. | 
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ಶಿಷ್ಠಾನೇಷ ಶಶಾಸ ಶುಭ್ರಯಶಸ। ಕುರ್ಯಾತ ನೋ ವಿದ್ಯಯಾ 

ಯೂಯಂ ಜೀವನಮಿತ್ಯಮುಷ್ಕ ಶಿರಸಾ88ದೇಶಶ್ಚ ಶಿಷ್ಮೈರ್ಧ್ಯತಃ ॥ 

ಮನ್ಯೇ ತಾನಶಿಷತ್ತಥಾ ಸ ಧನತಾಂ ವಿದ್ಯಾಗತಾಂ ರಕ್ಷಿತುಂ 
:`ವಿದ್ಯಾಯಾ। ಕ್ರಯಣೇ ಕಥಂ ನು ಧನತಾ ವರ್ತೇತ ಚಿಂತಾಂ ಕುರು . ॥1 ೮೭ ॥ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಟಚ್ಛ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾದ ತಮ್ಮಶಿಷ್ಕರಿಗೆ "ನೀವು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜೀವನ 

ನಡೆಸಕೂಡದು' ಎಂದು ಶಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಶಿರಸಾ ಧರಿಸಿ 

ಗೌರವಿಸಿದರು. (ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ಹರಿಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ಭಾವ). ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಏಕೆ 

ಆದೇಶಿಸಿದರು? ಎಂದರೆ - ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧನತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರೆಂದು 

ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ: ಮಾರಿದರೆ ಅದು ಧನವು 

ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡು. (ಅಂದರೆ "ವಿದ್ಯಾಧನಂ ಸರ್ವಧನಪ್ರಧಾನಂ' ಎಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 

ಧನವೆಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ 

ವಿದ್ಯೆಯು "ಅಕ್ಕಿ - ಬೇಳೆ' ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರತು 

ಧನವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಭಾವ). 

ಸ್ಕಾತ್ಯೇಷಾಂಚಿದಹಾದ್ಕ ಶಿಷ್ಕಶತಕಂ ಕಿಂ ತೇನ "ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತ 

ಏಕೋಂ9ಂತೇನಿವಸಂಶ್ಚ ವೇದವಿಹಿತೇ ಕೃತ್ಯೇ ನ ದೀಕ್ಸಾಯುತ। ॥ 

ಶಿಸ್ಯಾಸ್ತಸ್ಕ ತು ನೈಜಧರ್ಮನಿರತಾ ಯೇಃ8ನ್ಯಾಂಸ್ಟಥಾ ಕುರ್ವತೇ 

ತೇಣ್ಟೇಕಸ್ಕ ತುಲಾಂ ನ ಯಾತಿ ಶತಕಂ ವಾಜಾತ್ರಪೌರುಷ್ಯ್ಕಕಮ್ 11 ೮೮ || 

ಇಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಕರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನೂ 

ಸಹ ವೇದ ವೈದಿಕ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನಿದೆ? 

ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಕರಾದರೋ ತಮ್ಮ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 

ಇತರರನ್ನೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೂರುಶಿಷ್ಯರು ಆ ಆಚಾರ್ಯರ 
ಒಬ್ಬಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಸಮರಾಗಲಾರು, ಏಕೆಂದರೇ : - ಇವರಲ್ಲಿಮಾತಿನಲ್ಲಿಮಾತ್ರ ಪೌರುಷ್ಯವಡಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿಯು ಲೇಸಲ್ಲವೇ. 

ಯೇಷಾಂ ಮಾದೃಪಥೇ8ಭವಚ್ಛುಭಗತಿಸ್ರಚ್ಛಾರುವಾಕ್ಕರ್ಯಯಾ 

ತತ್ಸರ್ವಂ ಭುವನಂ ಸದೈವ ಖಲು ತಚ್ಛಿಷ್ಠತ್ವಭೂತ್ಯಾಶ್ರಯ। ॥ 

ಯಸಿನ್ ಶೇಷಗಿರೀಶವರ್ಯನೃಹರೀ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮೌ ಭೂತಲೇ ಕ 

ಕೀನಾಶೋತ್ಪರದಿಗ್ಳವಧ್ರುವನಿಭೌ ಸತ್ಸಂಸುತೌ ಲೌಕಿಕೇ 1 ೮೯ ॥ 
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ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸುಂದರವಾದ ವಾಗ್ದ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಯಾರು ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಗಮನಹೊಂದಿದರೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯಶ್ವವೆಂಬ 

ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಈ ಲೌಕಿಕ ಶಿಷ್ಯಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಯಮುತ್ತೂರು 

ಶೇಷಗಿರೀಶಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗು ಧಾರವಾಡದ ಹುದ್ದಾರ ನರಸಿಂಗರಾಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ 

ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಗಳಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವರಂದು ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ' 

ಯದ್ದಿವಸ್ಮನಶೋಭಿತಪ್ರವಚನಪ್ರೋತ್ಕೋಗ್ರಸಂಶಾಸನಾತ್ 
ಶಿಷೃತ್ಯಂ ಜಗತಾಖಿಲೇನ ಸಮಿತಂ ಸನಾರ್ಗದೀಕ್ಬಾನತಾ ॥ 

ತಸ್ಕಾರ್ಯಪ್ರವರಸ್ಕ ಚ ಪ್ರವಚನಂ ಪೀಯೂಹಭಾಭಾಜನಂ 

ಗಣ್ಯಾನ್ಯಾತುಲಪುಣ್ಯಪೂರ್ಣಜನತಾಕರ್ಣೈಕಲಭ್ಯಂ ಭುವಿ 1 ೯0॥ 

ಡೇವವಾಣಿಯಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಿಖರವಾದ ಯಾರ 

ಪ್ರಶಾಸನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಸನಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತೋ, ( 

77೫ತ್ನ ಗಿಗಾ ತಾಗಿ) ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನವು ಅಮೃತದ ಕಾಂತಿಗೆ ನೆಲೆ. 

ಎಣೆಸಲಾಗದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜನತೆಯ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದುದು. 

ಮಾತ್ಸರ್ಯೇಣ ಜಿಗೀಷಯಾ: ವಿಮಲಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾಥ ವಿಶ್ವೀಪ್ಸಯಾ 
ವಕ್ಸಶ್ರೋತೃವಿಮರ್ಶಕಾದಿಜನತಾ ಪ್ರಾಪ್ಟಾಃಖಿಲಾ85ಶಂಕಿತಾ 1 

ಯಸ್ಕೋಪನ್ಯಸನಂ ಶೃಣೋತಿ ವದನೈಃ! ಕರ್ಣೈರುತೇತೀಕ್ಬಕ್ಕೆ! 

ಬಾಹೈಸ್ಪನದಧುರಸ್ಥನಪ್ರವಚನಂ 5 ಪೂರ್ಣಮಾವರ್ಣಯೇತ್ ॥ ೯೧1 

ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, 

ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ - ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜನತೆಯು 

ನೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹವರು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಾದಂತಹವರು 

ಅಲ್ಲದೇ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಈ ಜನತೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ 
ನೋಡುವವರು "ಇವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗಳಿಂದಲೋ!' 

ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. (ಅಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಾಯ ತೆರೆದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ 

ಮಗ್ದರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು) ಹೀಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ, ಆ ಆಜಾರ್ಯರ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ 

ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ? 

ಪೂರ್ವೇದ್ಯುಶ್ರುತಸುಂದರಪ್ರವಚನಸ್ಸುತ್ಶಾದಿನಾನಾಸ್ಟನೆ 

ತತ್ರಸ್ಯೇ ಜನಸಾಗರೇ ವಿಶತಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯೇ8ನುಭೂತಾಸದ್ಯುತಾ 1 
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ತದ್ಯಾಹಾಮೃತಪಾನಕಾತರಜನೈಸ್ಸರ್ವತ್ರ ನಿಶ್ಶಬ್ದತಾ 

ತದ್ದೀಕ್ಸಾಸರಿದಂತರಸ್ಥಿಕಿಬಲಾದ್ಯಾಲೈರಪಿ ವ್ಯಾಪೃತಾ ॥ ೯೨॥! 

ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಸುಂದರವಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ 

ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಗೈಯ್ಯುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಜನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಗಮೃತವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಲು ಕಾತರರಾದ 

ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹುಡುಗರೂ ಸಹ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ ನೋಟವೆಂಬ ನದಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದವರಾಗಿ 

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದಂತಹ ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು (ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಶಬ್ದವು 

ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಷ್ಟೆ. 

ರಾಗಾಲಾಪವಿಲಾಸಶಾಲಿಮಧುರಾರ್ಥಾಪಾದಮೌಳ್ಳ್ಯಾಭಿಧ - 

ಶ್ಲೋಕೇನ ಸ್ತವನಂ ಗುರೋರ್ಬುಧವರೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದಧತ್ಕಾದಿತಃ | 
ಬಾಲಾಶ್ಚಿತ್ರಕಥಾಶ್ಶ ತತ್ಪಮಬಲಾಸ್ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ಪೂರುಷಾ 

ಧೀರಾ ದುರ್ಮತನಾಶಮಿತ್ಕ್ಯಮಖಿಲಾಃ ಕಾಂಕ್ಚತ ಐಕ್ಸಂತ ತಮ್ ॥ ೯೩ | 

ಜ್ಞಾನಿವರೇಣ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳ ಆಲಾಪನೆಯ 
ವಿಲಾಸಮಯವಾದ, ಸುಂದರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ "ಆಪಾದ ಮೌಲಿ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 

ಗುರುಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು, 
ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಗು ಪುರುಷರು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಡಗಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಹರಿಸುವ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ತತ್ವದಿಂದಾಗುವ ದುರ್ಮತಖಂಡನೆಯನ್ನು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದೊಂದು 

ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ತತ್ರಾದೌ ವಿಬುಧೇನ ತೇನ ರಚಿತಾ ವ್ಯಾಪ್ಟಾದ್ಭುತಾ ಭೂಮಿಕಾ 

ಸದ್ದಿದ್ಯಾಬದರೇಚ್ಛುಪಕ್ಸಿನಸತೇ। ಪಾರಾಶರಕ್ಷೇತ್ರವತ್ ॥ 

. ಭಕ್ತಿಸ್ತೀಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣಪಾದವಿಹೃತೇರ್ವ್ಯಂದಾವನಕ್ಷೇತ್ರವತ್ 

ದುರ್ವಾಕ್ಕೌರವಹಾರಿಘೋರಸಮಿತೇರ್ಜಾತಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವತ್ || ೯೪ 1 

ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯು ಅತ್ಮದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಭೂಮಿಕೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ 
ಬದರೀ ಫಲವನ್ನು ಅರಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷವುಳ್ಳ ಸಜ್ಜನರೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ 

ಬದರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಶ್ರೀ 
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ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳು ನಲಿದಾಡಲು ವೃಂದಾನಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ, ದುರ್ವಾದಿಗಳೆಂಬ 

ಕೌರವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಘೋರ ಕದನಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಂತೇ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಯದ್ಭಾಣೀಶ್ರವಣೇನ ಮಾರ್ಗಗಮನಂ ತಕ್ವ್ವಾಥ ಯಂ ಪಶ್ಯತಾಂ 
ಯೂನಾಂ ನೇತ್ರಪಥೇ ಪ್ರವೇಶರಹಿತಾ ಮಾರ್ಗೇ ಬಹಿಸ್ಟಿಷೃತಾಮ್ ॥ 

ಮಂಜೀರಾದ್ಧುತಶಿಂಜಿತೋಹ್ಯಯುವತೀಪಾದಾಗತೇ। ಪದ್ಧತಿಃ 

ತದ್ದಾಕೃದ್ಧಕಿರಾಸ್ತ ಧರ್ಮಕಥನೇ ಭೈಮೀವ ತೀಕ್ಸ್ಥಾ ಸದಾ ೯೫ ॥ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ 

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಆಚಾರ್ಯರನ್ನೇ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ 

ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದದಿಂದ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ 
ಪದ್ಧತಿಯು ಯುವಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳಹೊಕ್ಕಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ಪದ್ಧತಿಯು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು, ಎಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಧರ್ಮ 

ಬೋಧಕವೆಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ, ಶ್ರೀಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಮಾತಿನ ರೀತಿಯಂತೆ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ 

ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಸೌಧಸ್ಯೋಪರಿ ಸೌಧವತ್ಸ್ವವಿಷಯಂ ವಿಷ್ಯೋಪದಾಂತಂ ತದಾ 
ಸಾಹಿತ್ಕಾದಿಕಲಾಖ್ಯವಿಗ್ರಹಕುಲೈರ್ನಿಸ್ತಾರಯನ್ ಭೂಷಯನ್ ॥ 

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಸ್ಯತವಿಶ್ಚಕರ್ಮಸದೃಶ। ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಸ ವಿಪ್ರೊತ್ತಮಃ 
ರೇಜೇ ಭೂಸುರಮಂಡಲೇನ ಮಹಿತ। ಭೂವಿಶ್ಚಕರ್ಮಪ್ರಭ। 1 ೯೬ ॥ 

ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಾದ ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು,' ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ 

ಮಹಡಿಗಳನ್ನೆಂಬಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳೆಂಬ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕಲೆಗಳೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಭೂಮಿಯ ದೇವತೆಗಳ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ) ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಚಾರ್ಯರಂತೆ 

ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಸ್ಟೋಕ್ಪಾರ್ಥೀ5ಗಣಿತಪ್ರಮಾಣಗಣತಸ್ಸಾಧುತ್ಥಸಂಸಾಧಕಂ 
ಆಕ್ಸೇಪೋತ್ತರರೂಪದುಃಖಸುಖಯೋರೂಹ್ಮಾನ್ಯಯೋ! ಕಾರಣಮ್ 1 

ಸಂತೋ ವೀಕ್ಸ, ಯಶೋದ್ರಿಶೃಂಗನಿಲಯಂ ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸದಾ 

ಸಂಸಾರೇ ಸುಖದು!ಖಹೇತುಮವಿದು! ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನ ಕಿಮ್ (1! ೯೭ ॥ 
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ತಾವು ವರ್ಣಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾದುದೆಂದು 

ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತ, ಊಹೆಗೂ. ನಿಲುಕದಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪ ಉತ್ತರಗಳೆಂಬ ದುಃಖ - ಸುಖಗಳನ್ನು 

ನೀಡುವ, ಕೀರ್ತಿಯ ಪರ್ವತದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ 

ಸಜ್ಜನರು ಆಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ವೇಂಕಟಪರ್ವತದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರು ಕಾರಣನೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೇ? (ಈ ಆಕ್ಷೇಪ - ಉತ್ತರಗಳೆಂಬ 

ಸುಖದುಃಖಾನುಭವದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಟಖಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣನೆಂದು 

ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವ). . 

ವಿಶ್ಚೇಷಾಂ ವಿಶಯಾಶ್ರಯೋಗ್ರವಿಷಯಂ ವೈದುಷ್ಯತ। ಶೋಧಯನ್ 

ನಾನಾಮಾನಪುರಸ್ಸರಂ ಬುಧವರಸ್ಸಂವರ್ಣಯನ್ ಲೀಲಯಾ ॥ 

ತೇಷಾಂ ಸಂಶಯನಾಶಮಾಶು ಸುದೃಶಾ ವಿಶ್ವಜ್ಞನಾಚಾ ದಧತ್ 

ಕಿಂ ಜಾತೋ ವಿಶಯೋ ನ ವೇತಿ ವಿಶಯಂ ಚಕ್ರೇ ಸವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಮ್ |! ೯೮ ॥| 

ಜ್ಞಾನಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದ ಕಠಿಣ 

ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮವೈದುಷ್ಕದಿಂದ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ವರ್ಣಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ, ಅವರ 

ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ “ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವು 

'ಹುಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?'' ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 

ಅದ್ವೈತಾದಿಕುವಾದವೇದ್ಯವಿಷಯ। ತೀಕ್ಸ್ಣಂ ವಿಷಂ ಕೇವಲಂ 
ಪೀಯೂಹಂ ದಶಧೀಪ್ರದರ್ಶ್ವವಿಷಯ। ನಿತ್ಕಾಮೃತತ್ಥಪ್ರದ। ॥ 

ಆರ್ಯೇ ಬೋಧಯತೀತಿ ದುರ್ಮತವಿಷಂ ಕಾಂಕ್ಷೇದ್ದಿಸ! ಕೋ ನು ತಂ 
ಯಸಾದಾಶು ವಿನಾಶಮೇತ್ಯಮರತಾ ವಿಪ್ರಸ್ಥಿತಾ ಭೂತಲೇ 1 ೯೯॥ 

“ಅದ್ದೆ ವೇ ಮೊದಲಾದ ದುರ್ವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಕೇವಲ ಕಠೋರ 

: ವಿಷವೇ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಅಮರತ್ಚವನ್ನು (ಮೋಕ್ಷವನ್ನು) ನೀಡುವ 

ಅಮೃತವೆಂದರೇ - ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು'' ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಆಟಾರ್ಯರು 

ಬೋಧನೆಮಾಡಿದಾಗ ದುರ್ವಾದವೆಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಯಸುವನಾಗುತ್ತಾನೆ? 

ಏಕೆಂದರೇ ಆ ವಿಷದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿರುವ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯ ಅಮರತ್ಹವೂ (ಬ್ರಾಹ್ಮ) 

ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. (ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಮರತ್ವವು (ಮೋಕ್ಷ) ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ 

ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ?) 
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ಯಾ ಜಾತಾ ಜನತಾಂತರೇ ಮೃದುತರೇ ದೀಕ್ಷಾ ತು ತತ್ರಾಕ್ಷ್ಚಯಾ 

ಸಿದ್ಯಾತೇ ಪ್ರಚುರಾಂತರೇಣ ವಿವೃತೇ ತದ್ಧೀಮದುಕ್ಟೇಸ್ತದಾ ॥ 

ಮೋಹಾಹಾರ್ಯವಿಹಾರಸಂಹೃತಿಕೃತೌ ಚಾತುರ್ಯವತ್ಯಾ! ಪುರಃ 
ದಾರ್ಡ್ಯೇಸಾಶ್ಸ ಬಿಡೌಜಸೋ3ತಿಸುದೃಢಂ ವಜ್ರಂ ಚ ತೂಲಾಯತೇ ॥ ೧೦೦ ॥ 

ಧೀಮಂತರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ 

ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದೀಕ್ಷೆಯು ಅಕ್ಷಯವೂ ಸುದೃಢವೂ 

ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋಹವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಆಟವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರವಾದ ಆ ದೀಕ್ಷೆಯ 

ಎದುರು, ಧಾರ್ಡ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸುದೃಢ ವಜ್ರಾಯುಧವೂ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ವಸ್ತುವೇ 

ಸರಿ, 

ಅಜ್ಜಾನಾಮಯಪೀಡನೇನ ಬಹುಲಂ ಗ್ಹಾನಾನನಾನ್ ಸಜ್ಜನಾನ್ 

ನೈಷ್ಕುರ್ಯಾಸಹತತ್ವಜಾಯುಭಜನೇ ಬಾಲೌಥವಚ್ಚಂಚಲಾನ್ ॥ 

ಮಾತೇವಾಯಮಪಾಯಯತೃರುಣಯಾ ವಿಪ್ರಃ ಪ್ರಮಾತಾ ತದಾ 

ನಿಕ್ಸಿಪ್ಯಾಕಿವಿಚಿತ್ರಚಾರುಚರಿತಕ್ನೌದ್ರೇ ಚ ತತ್ಸೌಷಧಮ್ 11 ೧೦೧ ॥ 

ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ರೋಗದ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋದ ವದನವುಳ್ಳ ಸಜ್ಜನರು 

ನಿಷ್ಠುರತೆಯಿಂದ ಅಸಹ್ಯವಾದ ತತ್ವಗಳೆಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಹುಡುಗರಂತೆ 

ಚಂಚಲರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಾತೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬೆರಸಿ ಕುಡಿಸುವಂತೆ, 

"ಪ್ರಮಾತಾ'(ಪ್ರಮಾಣಾಭಿಜ್ಗ) ಆಗಿರುವ ವಿಪೋತ್ತಮರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ 

ರಮಣೀಯವಾದ ಚರಿತ್ರೆಗಳೆಂಬ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿತತ್ವಗಳೆಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

(ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ತತ್ವೋಪದೇಶವು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆಯೂ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತೆಂದು 
ಭಾವು. ಕ 

ತತ್ಕಾಲೀನಮಯಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿಷಯಂ ಗೃಹ್ನನ್ ಕಥಾಂ ವರ್ಣಯನ್ 

ವಕ್ಚಿ ಸ್ಕಾಖಿಲಕಾಲಸಿದ್ಧಮತುಲಂ ತತ್ಥಾಮೃತಂ ಕೇವಲಂ ॥! 

 ತತ್ಕಾಲೀನಜನಾ ಇವಾಜ್ಯಸುಖದಂ ತತ್ಕಾಲತತ್ಥಾನೃತಂ 

ತತ್ಕಾಲೀನಬುಧೋ8ಪಹಿ ನೋಚ ಇತಿ ಕಿಂ ತೇಷಾಂ ಸ ಕಾಲೋ$*ಭವತ್ 11 ೧೦೨ 0 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲೀನವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಅಸದ್ಭಶ 

ತತ್ವಗಳೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತತ್ಕಾಲೀನ ಜನರಂತೆ ದಡ್ಡರಿಗೆ ಖುಷಿಕೊಡುವ 

ತಾತ್ಕಲಿಕ ತತ್ವವೆಂಬ (ಈ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಧರ್ಮ. ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ. ಗೊಡ್ಡು 
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ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂಬ) ಸುಳ್ಳನ್ನು ತತ್ಕಾಲೀನ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 

ಅಂತಹ ಸುಳ್ಳು: ಹೇಳುವ ಆ ಜನರಿಗೆ ಯಮನಂತೆ ಭಯಂಕರರಾಗಿದ್ದರು. 

ಸೌಂದರ್ಯಾಚಲಭೂಮಿಕಾಭಿಧಭುವಿ ಪೋದ್ಧೂತನಾನಾಕಥಾ ತ 

ವೃಕ್ನಾಗುಸ್ಥಿತಿತತ್ಕಪುಷ್ಪನಿಕರಂ ದಾಸಾಲಯಃ ಸಂಶ್ರಿತಾಃ ॥ 

ತತ್ಸಾರಂ ಸಮಗೃಹ್ನೈವಮಿತಿ ತತ್ಪದ್ಯಾನಿ ಗಾಯನ್ ವದನ್ 

ಸ ವ್ಯಾಸೋಕ್ರಿಹಯಸ್ಸು ದಾಸಸುಪದಕ್ಷೌದ್ರಂ ತದಾಮೇಲಯತ್ 11 ೧೦೩ ॥ 

“ಸೌಂದರ್ಯವೆಂಬ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ - ಭೂಮಿಕೆಯೆಂಬ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, 

ಹುಟ್ಟಿದ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳೆಂಬ ವೃಕ್ಷಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತತ್ವಗಳೆಂಬ ಹೂಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು, 
ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಮೊದಲಾದ ದಾಸರಾಯರೆಂಬ ದುಂಬಿಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತ, ಆ ಹೂವಿನ 

ಸಾರವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಆ ದಾಸರಾಯರ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಜೇನು ಮಿಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. 

ಹೃತ್ನಾತ್ರೇ ಸ ಕಥಾಪಯೋ*ಮಿತಸುಹೃದ್ಧತ್ಸಾಂ ದುಹನ್ ವ್ಯಾಸಗಾಂ 

ಕುರ್ವನ್ ಭಕ್ಷಿರಸೇನ ತದ್ವಧಿ ಸುಧೀಮರಿಥೇನ ಮಫಥ_ನ್ ದ್ವಿಧಾ 1 
ಆಕ್ಷೇಪೋತ್ಪರತಸ್ಸಮುದ್ಧ ತಮಥೋ ಸತ್ತಶ್ವನವ್ಯೋದ್ಯ ತಂ 
ದಾಸೋಕ್ತಗ್ಗಿರುಚಾ ಮುದಾಜ್ಯಕೃದಭಾತ್ ಸದ್ದೀಪಸಂದೀಪಕ! | ೧೦೪ |! 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅಮಿತ ಪ್ರಮತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮದಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಕರುವಿನಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವಾಕ್ಕವೆಂಬ ಕಾಮಧೇನುವಿನಿಂದ ಹೃದಯವೆಂಬ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಥೆಗಳೆಂಬ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹಾಲನ್ನು ಭಕ್ತಿ ರಸದಿಂದ ಬೆರೆಸಿ ಮೊಸರು 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮೊಸರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಕಡಗೋಲಿನಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ - ಉತ್ತರ 
ಎಂಬ ಕ್ರಮದಿಂದ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ' ಕಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸತ್ತತ್ವಗಳೆಂಬ ಬೆಣ್ಣೆಯು 
ಅವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆನಂತರ ದಾಸವರ್ಯರ ಪದಗಳೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯ 

ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಪ್ಪವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಜ್ಜನರೆಂಬುವ 
ದೀಪಗಳನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಇದು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನದ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಚಿತ್ರಣ). 

ಕಲ್ಮಾಣಪಭ್ಛತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಿವಿಧಶ್ರೋತ್ರೌಘಶರ್ಮಪ್ರದ್ಧ | 
ರಾಗೈರ್ದಾಸವಚಾಂಸಿ ಸುಸ್ವರಮಯಂ ಗಾಯಂಸ್ತದರ್ಥಂ ವದನ್. ॥ 
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ತಾರಂ ಚಾರುತರಸ್ಸರಂ ತದುಪಸಂಹಾರೇ ಸ ಧಾರಾಮರ। 
ಕುರ್ವನ್ ಸರ್ವಹೃದಂತರಿಂದುವದಭೂದಕ್ಷ್ಯಬ್ಛಿಮುದ್ರೇಚಯನ್  : 1 ೧೦೫ 0 

ಕಲ್ಯಾಣ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ನಾನಾ ವಿಧವೂ ಶ್ರೋತೃ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪ್ರದವೂ 

ಆದ ರಾಗಗಳಿಂದ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಸುಸ್ವರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತ, ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ, 

ಭೂದೇವತೆಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಆಟಾರ್ಯರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿತಾರಸ್ವರದಿಂದ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸಮುದ್ರವು ಉಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಚಂದ್ರನಿಂದ 

ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಾಳದ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಕಡಲು ಉಕ್ಕೇರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ಸ್ಕಾತ್ರೇಷಾಂಚನ ಪಾಟವಂ ಪ್ರವಚನೇ ಕಿಂತೃತ್ರ ನೋ ವರ್ತತೇ 
ನಿರ್ದಷ್ಟೋ ವಿಷಯೋ ಹಿ ಯತ್ರ ವಿಷಯೋ ನಾಸ್ಟೃತ್ರ ತತ್ಪಾಟವಮ್ ॥ 
ಕಿಂತ್ಥಾರ್ಯೇ ದ್ವಯಮದ್ಭುತಂ ಚ ಮಿಲಿತಂ ಗಾನೇನ ಸಾಕಂ ತತಃ 

ತಸ್ಕಾಕರ್ಷಕಶರ್ಮದಪ್ರವಚನಂ ಲೋಕೇ*ತುಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮತೇ ॥॥ ೧೦೬ |! 

ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಚಾತುರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವಿಷಯ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇನ್ನು ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ತರಹದ ಪ್ರವಚನ ಚಾತುರ್ಯವಿಲ್ಲ, 

ಆದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಆಟಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದ ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ವಿಷಯ ಇವೆರಡೂ 

ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ 

ಆನಂದಕರವಾದ ಪ್ರವಚನವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. 

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗನವತಾಟವೀಂ ಭವರವೇಸ್ತಾಪಾತಪಂ ಹಾರಿತುಂ 

ನಿಷ್ಠಾನಾಮಟತಾಂ ಕಥಾಧ್ವನಿ ಸತಾಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕಲ್ಪದ್ರುಮಮ್ ॥ 

ಆರ್ಯೆೇ ದರ್ಶಯತಿ ಶ್ರಿತಾಸ್ತರುಮಿಮಂ ಬಾಲಾ! ಫಲಂ ಚಾಬಲಾ। 

ಪೃಷ್ಠಂ ಪ್ರಷ್ಠರಾಸಾಮೃತಂ ಭುವಿಸುರಾ। ಪ್ರಾಪ್ಟುಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಧಮ್ ॥ ೧೦೭ 1 

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವೆಂಬ 

ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಗಳೆಂಬ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ 

ವನದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ 

ಕಲ್ಪತರುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಲ್ಪತರುವೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ 

ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಕಲ್ಪತರುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಕರು ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೂವಿನಂತೆ, 

ಭೂಸುರರು ಅಮೃತದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ ಆ ಕಲ್ಪತರುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ 

ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 
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ವೈಶಂಪಾಯನವರ್ಣಿತಂ ಸುವಿತತಗ್ರಂಥಂ ಮಹಾಭಾರತಂ 

ವೈಶಂಪಾಯನವತ್ಚವರ್ಣಯತಿ ಭೂದೇವೋತ್ಪಮೇಆಸಿನ್ ಜನಾ! ॥ 

ಶ್ರೋತಾರೋ ದದೃಶುಶ್ಚ ಸಂಜಯ ಇವ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ದಿವ್ಳಾಕ್ಸಿಭಿಃ 

ತಸ್ಕಾಸ್ಯಾಭಿಧದರ್ಪಣೇ ಬಹುವಿಧಂ ಯುದ್ಧಾದ್ಯಮದ್ಭಾ ತದಾ 11 ೧೦೮ ॥ 

ಶ್ರೀವೈಶಂಪಾಯನರಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 
ವೈಶಂಪಾಯನರಂತೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ 

ಶ್ರೋತೃ್ಳಗಳಾದ ಜನರು ಕೂಡಲೇ ಸಂಜಯನಂತೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಶಿನಿಂದ ಆ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಮುಖವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಯುದ್ಧಾದಿಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣವರ್ಣನಶ್ರವಣತ। ಪೂರ್ಣಾ ಜನಾಃ ಶರ್ಮಣಾ 
ವಕ್ಚಾರಂ ಧರಣೀಸುರಂ ಚ ರುಚಿರಂ ವಿದ್ದದ್ಧರಂ ಮೇನಿರೇ 1! 
ಆರ್ಯಂ. ವಾನರವರ್ಯಮಾರುತಿಕೃಪಾಪೀಯೂಹವರ್ಹಾವೃತಂ 
ನೋ ಚೀತ್ರಾದೃಶವರ್ಣನಂ ತು. ಧರಣೌ ಕುರ್ಯಾನ್ನು ಕೋ ವಾ ನರಃ 1೧೦೯1 

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾದ ಜನರು, 

ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಭೂಸುರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವದ್ವರೇಣ್ಕರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, 

ಕಪೀಂದ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತದೇವರ ಕೃಪಾಮೃತದಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯಾವ ನರನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದಾನೆ? 

ಗೀತಾ ಭಾರತಸಂಗ್ರಹೇತಿ ಕಥಿತಾ ತಸ್ಕಾಶ್ಚ ವಕ್ತಾ ತಥಾ 

ಕೋ ಯುಹಾಸ್ಟಿತಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ಪ್ರಿಯಗುರೌ ಪ್ರಾದರ್ಶಿ ಯೇನೈತಯೋ। ॥! 

ಪರ್ವಾಧ್ಯಾಯನವದ್ಧಯಸ್ಕ ಚ ಮಿಥಃ ಸಮ್ಯಜ್ಜವೀನಾನ್ಹಯ। 

: ತದ್ಧೀತಾಮೃತಪಾನಸ್ಸೃವಿಹಿತಾಸಕ್ತ್ಯಾರ್ಜುನೋ8ಭೂಜ್ಯನ! ॥ ೧೧೦ |! 

"ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಗ್ರಹವೆಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೇ 

ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವರಿದ್ದೀರಿ?'' 

ಎಂದು ನಗುತ್ತ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಆಟಾರ್ಯರು 

ಗೀತಾ ಭಾರತಗಳ ಪ್ರತಿಪರ್ವ ಆಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ (೧೮ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ೧೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ) 
ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಸತರಹದ ಸಮನ್ಹಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ 
ಆ ಆಚಾಯರ ಗೀತಾಮೃತವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಸ್ವವಿಹಿತ 

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅರ್ಜುನನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. 
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ಶ್ರಣ್ಣನ್ ಶ್ರೀಹರಿವಂಶವಿಷ್ಣುಮುಖಸನ್ನಾನಾಪುರಾಣಾದಿಕಂ 

ಆಚಾರ್ಯೇಣ ಚ ವರ್ಣಿತಂ ಜನಗಣಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸಮಾಪ್ರೇರ್ದಿನೇ ॥ 
ಶ್ಹೋ ನೈವಂ ಭವಿತೇತಿ ಚಿಂತನಯುತೋ ಮ್ಹಾನೋಃಪಿ ತಾವದ್ದಿನೇ 
ಲಬ್ಭ್ಯಾ ಸಾಧು ಭವೌಷಧಂ ಭುವಿ ಬಭೌ ಸಾಕ್ಸಾತರೀಕ್ಷಿನ್ನಿಭಃ ॥! ೧೧೧ ॥ 

ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸಿದ, ಶ್ರೀ ಹರಿವಂಶ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಸಾತ್ವಿಕ 

ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಜನ ಸಮುದಾಯವು ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನ 

ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ "ನಾಳೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಷ್ಟು 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಔಷಧವಾದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತನಂತೆ 

ಸಾಧನೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ದಿವ್ಯೇ ಭವ್ಯದರುಕ್ಕಿಣೇಶವಿಜಯೇ ಕಾವ್ಯೇಟಿಥ ತದ್ದರ್ಣಿತೇ 
ಸದ್ಧಾತಾಗಮಪೋಷಿತಾಂ ಸುಕವಿತಾಂ ದೃಷ್ಟೋತ್ತಮಾಂ ಸೂತ್ರಿಣೀಮ್ ॥ 
ನಿರ್ವಾತಾಗಮತಃ ಕೃಶಾಂ ಕುಕವಿತಾಂ ನಿಸ್ಸೂತ್ರಿಣೀಂ ಸ್ಟೈರಿಣೀಂ 
ದುಷ್ಕಾಂಕ್ಸಾವಿಷಯೋಷಿದಂ ಪರಭವಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಚಾ ಜನೋ8ದ್ರಾವಯತ್ 1 ೧೧೨ ॥ 

ದಿವ್ಯವೂ ಮಂಗಳ ಪ್ರದವೂ ಆದ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೇೀಶವಿಜಯವೆಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣಿಸಿದಾಗ, ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಯುವಿನ (ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ) ಆಗಮನದಿಂದ 

ಪುಷ್ಪಳಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೆಂಬ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರವುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಕವಿತೆಯೆಂಬ ಸ್ಟ್ರೀಯನ್ನು 

' ನೋಡಿದ್ದರು. ಆಗ ವಾಯುವಿನ ಆಗಮನ (ಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರ) ವಿಲ್ಲದೇ ಮೃತಪ್ರಾಯಳಾಗಿ ಸೊರಗಿರುವ, 
ಸೂತ್ರಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೇ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾದ ಪರವಾದಿಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಕವಿತೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಬಯಕೆಗಳೆಂಬ 

ವಿಷದಕನ್ಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ದೂರಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 

ಸರ್ವೇಷಾಮುಪಕಾರಿಣಂ ಹರಿಕಥಾಪೀಯೂಷಸಾರಾಭಿಧಂ 
ದಾಸಾಧೀಶಜನಿಂ ದ್ವಿಜಃ ಕೃತಿಮಣಿಂ ಗಾಯಂಶ್ಚ ಸಂವರ್ಣಯನ್ ॥ 
ಸತ್ತತ್ಥಾನಿ ಸುಬೋಧಯನ್ ಸುಜನತಾಂ ಸಂತೋಷಯನ್ ದರ್ಶಯನ್ 
ದಾಸವ್ಯಾಸವಚಸ್ಸು ಸ ಸ್ವಹಪಟುತಾಂ ಶ್ರೀಸವ್ಯಸಾಚೀಯತೇ 11 ೧೧೩ ! 

ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಕವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರವೆಂಬ ಶ್ರೀ 

ಜಗನ್ನಾಥದಾಸವರ್ಯರಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವ ತಾಳಿದ ಗ್ರಂಥರತ್ನವನ್ನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಡುತ್ತ, ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು 
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ತಿಳಿಸುತ್ತ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷನೀಡುತ್ತ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ಅದ್ಭುತ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯಂತೇ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಯಾ ಭೂಕಂಪನಿಭಾ ಕುವೆಂಪುಕಪಿಷದ್ದುರ್ಹಾದಪೋತ್ಪಾಟನೇ 

ಯಾ ಬೇಂದ್ರೇಪ್ರಮುಖಾನ್ ಚಕಾರ ವಿಮುಖಾನರ್ಕೋ ಯಥಾ ಚಾತಕಾನ್ ॥ 

ಯಾ ದ್ವೈತಾರಿದಿವಾಕರಾದಿನುತಗೋಸ್ಟಾಚ್ಛಾದನೇ*ರಿಪ್ರಭಾ 

ಭಾಷಾಪಂಚಕಕಾಂಚನಾಂಚಿತರುಚಾ ಸಾ88ಚಾರ್ಯವಾಗರ್ಚ್ಯತೇ ॥ ೧೧೪ ॥ 

ಯಾವುದು ಕುವೆಂಪು ಎಂಬ ಕಪಿ (ಕವಿ)ಯ ನೆಲೆಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತೆಂಬ ಮರವನ್ನು 

ಉರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದಂತೆ ಇತ್ತೋ, ಯಾವುದು ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೇ ಮೋದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸೂರ್ಯನು ಜಚಾತಕವನ್ನೆಂಬಂತೆ ವಿಮುಖ (ಮಾತಿಲ್ಲದವ) ರನ್ನಾಗಿಸಿತೊ, 

ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದು ದ್ವೆ ಛತಕ್ಕೆ (ಜಯದ್ರಥನ ಸೀಳುವುದಕ್ಕೆ) ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿವಾಕರನೇ 

ಮೋದಲಾದವರ ಮಾತೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರದಂತೆ 

ಶೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತೋ, ಅಂತಹ ಐದು (ಕನ್ನಡ ಮರಾಠೀ ಹಿಂದೀ ಉರ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ) ಭಾಷೆಗಳೆಂಬ 

ಬಂಗಾರದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾಣಿಯನ್ನು (ನಾನು) ಅರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಶ್ರುತ್ಕಾ ಯನ್ನದಗರ್ಜಿತಸ್ಯ ಶಿಖಿನೋ ಭೂತ್ವಾ ಬಭುರ್ಭೂಸುರಾ। 

ಯೋಷಾ ವೈದಿಕವೇಷಭೂಷಣಪಣಾ ಯದ್ಭಾಷಯಾ ಚಾ8ಶುಭನ್ ॥ 

ಫ್ರಲ್ಲಂ ಬಾಲಕಲೋಲಲೋಕಕಮಲಂ ಯಸಾಾತ್ ಕೃತಂ ಲೀಲಯಾ 

ತಸ್ಕಾಚಾರ್ಯವರಸ್ಕ ಚ ಪ್ರವಚನಂ ಕಿಂ ವಾ ಸ್ತುನೇಃಹಂ ಜಡ ॥॥ ೧೧೫ 

ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರ ಗುಡುಗುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಿ ಭೂಸುರರು ಶಿಖಿಗಳಾಗಿ 
(ನವಿಲುಗಳಾಗಿ-ಶಿಖಾಧರಿಸಿದವರಾಗಿ) ನಲಿದಾಡಿದರೋ, ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿನಿಂದ 

ಸ್ತ್ರೀಯರು ವೈದಿಕ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಪಣತೊಟ್ಟು ಶೋಭಿಸಿದರೋ, ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ 

ಬಾಲಕರ ಚಂಚಲ ಕಂಗಳೆಂಬ ಕಮಲಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಳಿದವೋ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ದಡ್ಡನಾದ ನಾನು ಎಷ್ಟು 

ಸ್ತುತಿಸೇನು? 

ಆರ್ಯಸ್ಯೇದೃಶಸುಂದರಪ್ರವಚಸೋ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮತ್ಯದ್ಳುತಂ 

ನೂನಂ ತದ್ಭರಿಭಕ್ತಿಮಾತ್ರಸುಫಲಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯತೋ ನೋತ್ಠಿತಮ್ ॥ 

ಸ್ವಸ್ತಿನ್ ಯಸ್ಕ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರಜಿತೇ ಕ0 ಶಕ್ನುತೇ8ಯಂ ನರಃ ಬ 

ಸಾ|]5ನ್ಯೇಷಾಂ ಹರಿಭಕ್ತಿದಪ್ರವಚನಂ ಕರ್ತುಂ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಮಹೋ ॥ ೧೧೬ ॥ 
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ಶ್ರೀ ಆಟಾರ್ಯರ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರವಚನದ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಮಹಾತ್ಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆ 

ಆಚಾರ್ಯರ ನಿರ್ಮಲ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಕಾರಣ. ಅದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ - ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂಥವನು. 

ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುವ ಪ್ರವಚನಮಾಡಲು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 

'ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? 

ವಾಕ್ಕಾರ್ಥಗ್ರಂಥರತ್ನಪ್ರಣಯನವಿನಯಾಲಂಕೃತಚ್ಛಾತ್ರಯೂಥ ಇ 

ಭಕ್ತ್ಯುದೇಕಪ್ರದಾಯಿಪ್ರವಚನವಿಧಯಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಶ್ಛತುರ್ಧಾ 1 

ಧೀರಸ್ಕಾಯಂ ವಿಚಾರಃ ಪರಮತಹರಣೇ ಹರ್ಷಣೇ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ 
ತ್ರಯ್ಯಾಸ್ಸಂಸೇವನೇ ಗೋಶ್ಶತುರಕರ ಇವ ಭ್ರಾಜತೇ ಶ್ರೀಮುರಾರೇಃ ॥ ೧೧೭ ! 

ವಾಕ್ಕಾರ್ಥ, ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ, ವಿನಯ ಭೂಷಿತರಾದ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಉಕ್ಕೇರಿಸುವ ಪ್ರವಚನ, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಧೀರರಾದ ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ - ಪರಮತಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ 

ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗು ವೇದಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಗೋವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 

ಮುರಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮನ ಚತುರವಾದ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಕ್ತೀಶೇ ತಸ್ಕ ಭಕ್ತಿಂ ದೃಢತರಮಧುರಾಂ ವಚ್ಮಿ ಕಿಂ ಯದ್ದಲೇನ 

ತಸ್ಕಾಸೀಜನ್ಮ ಶುದ್ಧಪ್ರರಚುರಮತಿಮತಾಸಕ್ತವಿದ್ದತ್ಸುವಂಶೇ ॥ 

ಧೀರಃ ಶ್ರೀಸಾಶ್ಟಿಕಾರ್ಯೋ ಹರಿಗುರುನಿರತ! ಶುದ್ಧಿದಾತಾ ಪಿತಾಃಭೂತ್ 

ಮಾತಾ ಸದ್ದಂಶಜಾತಾ ಶುಭದಯಯಮುನಾ ವೃದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ8ಭೂತ್ 11 ೧೧೮ | 

ಆ ಆಟಾರ್ಯರ ಸುದ್ಧಢವೂ ಸುಂದರವೂ ಆದ ಮುಕುಂದನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು 

ಬಣ್ಣಿಸಲಿ! ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ, ಮದ್ವಮತದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾದ 

ವಿದ್ವಾಂಸರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದೊರಕಿತ್ತು. ಧೀರರಾದ ಹಾಗು ಹರಿಗುರುಗಳ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ವಿಕ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರದರಾದ ತಂದೆಗಳಿನಿಸಿದರು. ಸದ್ದಂಶಜಾತರಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರುಣ್ಯವುಳ್ಳ 

ಯಮುನಾಬಾಯಿಯವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

(ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವೆಂದು ಭಾವ). 

ಲಬ್ಧ ಸದ್ಧಾ ನತೀರ್ಥಾಭಿಧವಿಬುಧಪತಿ! ಶುದ್ಧಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಃ 

ವಿಶ್ವಾಂತೋದಂತಕೀರ್ತಿರ್ನವವಿಫುಲಮತಿರ್ನಾಶಿತಸ್ಥಾಶ್ರಿತಾರ್ತಿ। ॥ 
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ವಿಷ್ಠಗ್ನಿದ್ಯಾಪ್ರದೀಪ್ಟಿರ್ಗುರುರಪಿ ಜಯದಾಶೀರ್ದಸದ್ದಾಗ್ದಿಭೂತಿಃ 
ಆರ್ಯೇಣಾನೇನ ಭಕ್ತಿದುಮಫಲಕಮಲಾನಾಥಕಾರುಣ್ಯತೋ ಹಿ ॥ ೧೧೯ ॥ 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ವಿದ್ವಚ್ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು. ನಿರ್ಮಲ ಕಾರುಣ್ಯದ ಮೂರ್ತಿಗಳು. 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿಸಂಪನ್ನರು. ಅಭಿನವ ಆನಂದತೀರ್ಥರು. ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರ 

ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವರು. ಇಂತಹ 

ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರು ವಿಜಯವಾಗಲೆಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯಭರಿತರಾದ 

ಉಪದೇಶಕರಾಗಿ ದೊರಕಿದ್ದೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮರಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ. 

ದುಷ್ಟಾನಾಂ ದೃಷ್ಟಿಕಪ್ಟಂ ಹರಿಪದರತಿಮಚ್ಛಿಷ್ಟನೃಣಾಂ ಸದೇಷ್ಟಂ 

ಕಾಯಾಯಾಸಂ ಸುಶರ್ಮಪ್ರದಮಹಿ ಮನಸಃ ಶ್ರೀಶಸೇವಾದಿರೂಪಮ್ ॥ 

ತಟ್ಚಾರ್ವಾಚಾರಭಾರಂ ಪ್ರಚುರಮತಿಮತಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನುವುಜಂತೀ 

ಪತ್ನೀಪುತ್ರಾದಿಸಂಪತ್ ಹರಿರತಿಜಹರಿಫ್ರೀತಿಜಾತಾ ಹಿ ತಸ್ಕ ॥ ೧೨೦ ॥ 

ದುಷ್ಟರ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಭಗವತ್ಪಾದಾವಲಂಬಿಗಳಾದ ಶಿಷ್ಟ 

ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸವಾಗುವುದಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ 

ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ, ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಗಳ ಸೇವಾರೂಪವಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಮನೋಹರವಾದ ಆ ಜಪತಪಾದಿ ಆಚಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು 

ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾದ ಈ ಭಾಗ್ಯವು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆ 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವದ್ದೇ ಸರಿ. : 

ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನಪ್ರವಚನಕವಿತಾಘೋರವಾಕ್ಕಾರ್ಥಚರ್ಚಾ - 

ವಾದಹ್ರೌಢಪ್ರಬಂಧಪ್ರಣಯನಹರಿಸದ್ದಾಸವಾಗ್ಯಾನರೂಪ। ॥ 

ನಾನಾಕಾರೋ ವಿಚಾರ। ಪರತಿಮಿರಹರೋ ಧೀರಮಾಧ್ಯೋಕ್ತಿಚಾರ 

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಫಲ್ಮಸ್ಯಯಂ ತದ್ಭದಿಗುರುಚರಣಾಂಭೋಜಭಕ್ತೇ। ಫಲಂ. ' 1! ೧೨೧ |! 

ಅಧ್ಯಯನ - ಅಧ್ಯಾಪನ - ಪ್ರವಚನ - ಕವನ - ಘೋರವಾದ ವಾಕ್ಕ್ಯಾರ್ಥ ಕದನ - 

ಪ್ರೌಢವಾದ ವಾದಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸರ ಪದಗಳ ಗಾಯನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ 

ಆಕಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿರುವ , ಪರಮತಗಳೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವ, ಧೀರಮಾಧ್ದರ 

ಮಾತುಗಳ ಗೂಢಚಾರನಂತಿರುವ ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರವು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲೀ (ಹಣ್ಣುಳ್ಳ 

ಮರ) : ಎಂದಾಗುವುದಾದರೂ (ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಫಲವೆನಿಸಿದ್ದರೂ) ಇದು ಆ 

ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಪಾದ ಕಮಲದ ಭಕ್ತಿಯ ಫಲವೇ ಆಗಿದೆ. 
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ತೀರ್ಥಕ್ಟೇತ್ರಾದಿಯಾತ್ರಾಫಲಮಹಿ ಸಕಲಂ ಜಾನಕಂ ನೈವ ಮೇ ಸಾತ್ 

ದುರ್ವಾದಾರಿಪುದಾರಿಪುಥಿತಕೃತಿತತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಕಾದ್ದುರೂಣಾಮ್ 1! 

ಇತ್ಯಂ ತದ್ಭಾವನಾವಾನ್ ಹರಿಗುರುಚರಣೇ ಯಾದೃಶೀಂ ಭಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತ್ 

ಏವಂ ವಕ್ತುಂ ನ ವಕ್ವಂ ಪ್ರಭವತಿ ಮಮ ಕಿಂ ತ್ವಂ ಚ ಮೇ ಸ್ಮಾತ್ಸಮಾನ। 1೧೨೨ 1 

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಫಲವು ಜನ್ಮನೀಡಿದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೇ . 
ಹೊರತು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ದುರ್ವಾದಗಳೆಂಬ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೀಳುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ : 

ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯೇ ಹೊರತು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀ 

ಆಚಾರ್ಯರು ಹರಿಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನ 

ವದನವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. (ಹೇ ವಾಚಕನೇ) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನೂ ಸಹ ನನಗೆ 

ಸಮಾನನೇ ಸರಿ, 

ನಿರ್ಯಾತೋ ಬ್ರಹರಂಧ್ರಾತ್ ವಿಬುಧಗಣಮಣೇಸ್ಸಾತ್ಮಿಕಾರ್ಯಸ್ಕ ಸೂನು! 

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತೀರ್ಥೇಶ್ಚರಶ್ರೀಪತಿಮಥ ಸುತನುಂ ತೃಕ್ರವತ್ಕಾ ಜನನ್ಯಾ! ॥ 

ದೇಹಂ ತ್ಯಕ್ಡ್ವಾಪ ದೇವಂ ವಸನವದಿತಿ ತದ್ಭಕ್ತಿಶಕ್ತಿಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ 

ನೃಣಾಮಂತೇ ಹಿ ಭಕ್ಷಿರ್ಭವತಿ ಯದಿ ಸದಾ ಭಕ್ತಿರೀಶೇ ವಿಶುದ್ಧಾ 11 ೧೨೩ 

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ, ಪಂಡಿತ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನದಂತೆ ಇರುವ ಶ್ರೀ 

ಸಾತ್ವಿಕಾಚಾರ್ಯರೇ ದೇಹ ನೀಡಿದ ತಂದೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಂತಹ ಯಮುನಾಂಬೆಯೇ 

ದೇಹ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ. ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆಗೈದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಶರೀರವನ್ನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಡುವಂತೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂಬ 

ವಿಷಯವು ಅವರ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ : - 

ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಗದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಹರಿಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. 

ಆಯಾಂತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ತಿರುಪತಿಪ್ಫರತೋ ವೀಕ್ಷಮಾಣಸ್ತುವಾನಃ 
ಸ್ಫೋಪಾಸ್ವಾಶ್ಚಾಸ್ಯಪೂಜಾಕೃದಮಲದಿವಸೇ ದಿವೃಗೀತಾಜಯಂತ್ಕಾಮ್ ॥ 
ಏಕಾದಶ್ಶಾಂ ತ್ಯಜನ್ ಸ ಸ್ವತನುಮಥ ಗತೋ ವ್ಯಾಸದೇವಸ್ಕ ವಾಸಂ 
ರೇಜೇ ಧನ್ಯಾಗಗಣ್ಯ! ಸುಮಹಿತಚರಿತ। ಸಚ್ಛಿತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ 11 ೧೨೪ |! 
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ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿರುಪತಿ ಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವೆಂಕಟಪತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ 

ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ, ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಹಯಗ್ರೀವದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಾಗಿ, ಆ 

ಹಯಗ್ರೀವದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾಥತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ದಿನವಾದ 
ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಗೀತಾಜಯಂತಿಯ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಗಣೇರ್ಷಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶೀ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮಶರೀರವನ್ನು ಇಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿ, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಆವಾಸವಾದ ಬದರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 

ಸಂಚರಿಸಿ, ಧನ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಆಶ್ರಿತರಾಗಿ, ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ 

ಚರಿತ್ರೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು. 

ನಮಸ್ಯೇ ಪ್ರಾಣೇಶಪ್ರಿಯಕುಲಜನೇ ಸಾತ್ಜಿಕಸುತ 
ನಮಸ್ತೇ ಧ್ಯಾನಾರ್ಯಪ್ರಿಯಜಯದವಾಕ್ಕಾರ್ಯಲಸಿತ ॥ 
ನಮಸ್ತೇ ವಿಧ್ವಸ್ತಾಬಿಲಕುಮತ ಮಾಧ್ವಾಗಮರತ 
ನಮಃ ಶ್ರೀವಾಸಾರ್ಯ ಪ್ರದಿಶ ಸುದೃಶಂ ಸಾಧುಮಹಿತ ॥1 ೧೨೫ | 

` ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರರೇ 

ನಿಮಗೆ ನಮನಗಳು. ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ, ಹಾಗೂ ಜಯಪ್ರದವಾದ 
ವಾಗ್ದ್ಯಾಪಾರದಿಂದ, ಹಾಗೂ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಹೇ ಆಚಾರ್ಯರೇ 

ನಿಮಗೆ ನಮನಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕುಮತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಹೇ 

ಆಚಾರ್ಯರೇ! ನಿಮಗೆ ನಮನಗಳು. ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರೇ ನಿಮಗೆ 

ನಮನಗಳು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ. 

ಇತಿ ನಿಗದಿತವಂತ। ಸರ್ವಭೂದೈವತೇಂದ್ರಾ! 

ಗುರುವರಪದಸಕ್ತಾ: ಭಕ್ತಿಸೀಯೂಪಸಿಕ್ತಾ ॥ 

ಹೃದಿ ಧೃತಗುರುರೂಪಾ ನೇಮುರೇನಂ ವಿಪಾಪಾಃ 
ಹರಿಗುರುದಯಿತಾಗ್ರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಭಿಧಾರ್ಯಮ್ 11 ೧೨೬ ॥! 

ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಶ್ರೀ ಗುರುವರ್ಯರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ, 

ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಅಮೃತದಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದವರಾಗಿ, ಗುರುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 

ಧರಿಸಿದವರಾಗಿ, ಪಾಪ ಶೂನ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಗಳಿಗೆ ಅತಿಪ್ರಿಯರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನು 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 

ಈ 
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ಕುವಾಕ್ಬಂಕಾನರ್ಥಕ್ಷಯದಸುಖತೀರ್ಥಾನ್ವಯಜನೇಃ 
ಪಿತುಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಚ್ಛಾತ್ರಪ್ರವಚನಕೃತೋ ಭಕ್ತಿಸುಧಯಾ ॥ 
ವಿಚಾರಶ್ರೀವಾಚಾ ರುಚಿರರಚಿತಾಚಾರ್ಯಶತಕ - 

ತ್ರಯೇ ವ್ಯಾಸಸ್ಕಾಂತಂ ಭವತು ಹೃದಯಾತೃಂತರುಚಿರಮ್ 1 ೧೨೭ 0" 

ದುರ್ವಾದವೆಂಬುವ ಕೆಸರಿನಿಂದಾಗುವ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾಶಗಳಿಸುವ ಶ್ರೀ ಸುಖತೀರ್ಥರ 

ಸುಖಕರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುವ ನೀರನ್ನು ಹೊಂಗಿ ಸುವ "ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ' ಎಂಬುವ ವಂಶದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದಂತಹ, ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುವ ಅಮೃತದಿಂಓ ಶ್ರೀಷ್ಠ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗು ಪ್ರವಚನ 

ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗೈಯುವ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಗಳ ವಿಚಾರಸಂಪತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ರುಚಿರನು 
ರಚಿಸಿದ ಈ ಆಟಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾದ ವಿಚಾರಶತಕವು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ 

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತರುಚಿರವಾಗಲಿ. 

ಇತಿ ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯನಾಮಕೇನ ಬಾಲಕೇಣನ 

ರಚಿತೇ ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯೇ 

ತೃತೀಯಂ ಎಚಾರಪತಕಮ್ 
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು 
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ನ 
ಆರು 3. 

ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿನೂತನ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥವೇ ಆಚಾರ್ಯಶತಕತ್ರಯಮ್. ಈ ಕಾವ್ಯವು ನಾನಾವಿಧ 

ಛಂದಸ್ಸು - ಅಲಂಕಾರ - ರಸಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಚೇತೋಹಾರಿಯಾದ ಪದಗಳ 

ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 

ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕವಿಶ್ರುತರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪಂಡಿತರಾಜ ಶ್ರೀ 

ಜಾಲೀಹಾಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಕಥಾನಾಯಕರು. ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ 

ಭವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಥೆ - ಆಚಾರ - ವಿಚಾರ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುವ ವಿನೂತನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗೃಹಸ್ಥಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಸಾಧನೆಗೈದ ಮಹನೀಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಥಮಕಾವ್ಯವೆಂಬುದು ಇದರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. 

ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ದೌಹಿತ್ರರಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಳಗಾರು 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ರುಚಿರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕಾವ್ಯದ 

ಕವಿಗಳು. ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ೧೮ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ 

ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಈ ಕವಿಗಳೇ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು 

ತಿಳಿಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಘು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 

ಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ' ಕೃತಿಯು ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ 

ದ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಥಮ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 
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